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“A felicidade não é uma utopia;

ela decorre da aquisição

 da vivência mística, bem-estar do corpo,

da experiência mística, bem-estar psíquico,

e do êxtase místico, bem-estar espiritual.”

M. A. S. Brasil

“Happiness is not a utopia;

it comes from the acquisition

 of mystical living, the well-being of the body,

of mystical experience, psychic well-being, 

and of mystical ecstasy, spiritual well-being.”

M. A. S. Brasil
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PREFACE

In response to innumerable requests, I have decided to present 

a series of writings in a language more accessible to a wider audience. 

Such writings seek to convey the concepts of self-knowledge, 

sex, adulthood, utopia, alienation, symbolization and mysticism, 

culminating in my testament as an educator. 

Self-knowledge is the essential condition for programming 

what will allow the human being to obtain ecstasy, the natural goal 

of human existence. Self-knowledge, impossible from birth to the age 

of six, occurs, from six to twelve years of age, only at the practical-

utilitarian level, from twelve to eighteen, at the partial-abstract level, 

initially of pugnacity, and later in search of one’s own consensus, and 

at the total abstract level, after eighteen years of age, cumulatively at 

the communitary, humanistic, and cosmic levels, when the individual 

begins to live eternity in temporality. 

Sex is an effective means to obtain ecstasy, the natural goal 

of human existence. Partial sex is sex limited by the developmental 

level of the individuals who live it; it is merely genital sex, and the 

conflicts that emerge between the sexual partners result from the 

limitations of perception of each individual about sexuality. Total sex 

is a psycho-genital sex, and the conflicts that threaten the relations 

between the sexual partners result from limitations of perception of 

the infantile or adolescent partner, demanding, from the adult partner, 

a firm attitude and yet gentle, in defending his interest to ensure an 

integrated sexual relation.
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PREFÁCIO

Atendendo a inúmeros pedidos, decidi apresentar uma série de 

escritos em linguagem mais acessível ao grande público. Tais escritos 

objetivam divulgar os conceitos de autoconhecimento, sexo, adultez, 

utopia, alienação, simbolização e mística, culminando com o meu 

testamento como educadora.

O autoconhecimento é a condição essencial para a programação 

que vai permitir ao ser humano obter o êxtase, a meta natural da 

existência humana. O autoconhecimento, impossível do nascimento 

aos seis anos, ocorre, dos seis aos doze anos, apenas no plano prático-

utilitário, dos doze aos dezoito, no plano abstrato parcial, inicialmente 

de pugna, e, posteriormente, de busca de consenso próprio e, no plano 

abstrato total, depois dos dezoito anos, cumulativamente nos planos 

comunitário, humanístico e cósmico, passando, o indivíduo, a viver 

a eternidade na temporalidade.

O sexo é um meio eficaz para a obtenção do êxtase, a meta 

natural da existência humana. O sexo parcial é um sexo limitado pelo 

nível evolutivo dos indivíduos que o vivenciam; é um sexo meramente 

genital, e os conflitos que surgem entre os parceiros sexuais decorrem das 

limitações da percepção de cada indivíduo a respeito da sexualidade. O 

sexo total é um sexo psicogenital, e os conflitos que ameaçam as relações 

entre os parceiros sexuais são decorrentes das limitações de percepção 

do parceiro infantil, ou adolescente, demandando, da parte do parceiro 

adulto, uma atitude firme e, ao mesmo tempo, suave na defesa do seu 

interesse em garantir uma relação sexual integrada.
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Adulthood is the ideal moment to obtain ecstasy, the natural 

goal of human existence. Partial adulthood is an organic and also 

psychic adulthood only at the communitary and humanistic levels; 

the conflicts that arise between individuals result from the limitations 

of perception of each individual of himself, in particular, and of the 

other individuals in general. Total adulthood is the adulthood that 

besides being organic and psychic is also spiritual; the full adult directs 

his spirituality to the cosmic well-being, seeking to live eternity in 

temporality at its highest level.

Utopia is the attempt of imagination to fulfill the emptiness 

left by ignorance. The religious utopias have been hindering the 

spiritual evolution of the peoples; the philosophical utopias have been 

aggravating this hindrance with the absence of logic of thought; the 

sciences have been rejecting, more successfully, the incursions of the 

utopias in the areas of observation and experimentation. Healthy 

utopia points towards a future of faith and hope in the victory of 

goodness, peace and universal harmony. 

Mental alienation is the process of distancing the individual from 

the reality to which he belongs; it is natural in the immature individual, 

cultural in the ignorant individual and pathological in mental illness, 

constituting the biggest impediment to obtaining ecstasy, the natural 

goal of human existence. Partial mental alienation is merely concrete 

in childhood, and also abstract, though of limited abstraction, in pre-

adolescence and in adolescence. Total mental alienation is, besides 

animal, in the different regressive stages, also vegetal.

Symbolization is the process of approximation of the 

individual to the reality to which he belongs and it is the best 

instrument to obtain ecstasy, the natural goal of human existence.  
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A adultez é o momento ideal para a obtenção do êxtase, a meta 

natural da existência humana. A adultez parcial é uma adultez orgânica 

e também psíquica apenas aos níveis comunitário e humanístico; os 

conflitos que surgem entre os indivíduos são decorrentes das limitações 

de percepção de cada indivíduo a respeito de si mesmo, em particular, 

e dos outros indivíduos, em geral. A adultez total é a adultez, além 

de orgânica e psíquica, espiritual; o adulto pleno direciona sua 

espiritualidade para o bem-estar cósmico, buscando viver a eternidade 

na temporalidade no seu mais alto nível.

A utopia é a tentativa da imaginação de preencher o vazio 

deixado pela ignorância. As utopias religiosas vêm impedindo a 

evolução espiritual dos povos; as utopias filosóficas vêm agravando 

tal impedimento com a ausência da lógica do pensamento; as ciências 

vêm evitando, com mais sucesso, as investidas das utopias no terreno 

da observação e da experimentação. A utopia sadia aponta para um 

porvir cheio de fé e de esperança na vitória da bondade, da paz e da 

harmonia universais.

A alienação mental é o processo que consiste no afastamento 

do indivíduo da realidade à qual pertence; ela é natural no indivíduo 

imaturo, cultural no indivíduo ignorante e patológica na doença mental, 

constituindo o maior empecilho para a obtenção do êxtase, a meta 

natural da existência humana. A alienação mental parcial é meramente 

concreta na infância, e também abstrata, de uma abstração limitada, na 

pré-adolescência e na adolescência. A alienação mental total é, além de 

animal, nos diferentes estágios regressivos, também vegetal.

A simbolização é o processo que consiste na aproximação do 

indivíduo da realidade à qual pertence e é o melhor instrumento 

para a obtenção do êxtase, a meta natural da existência humana.  
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Partial symbolization is merely concrete symbolization in childhood, 

and also abstract, though of limited abstraction, in preadolescence 

and in adolescence. Total symbolization is symbolization that besides 

being communitary and humanistic is also cosmic; total, integrated 

symbolization is not possible before psychic-somatic maturity. 

Mysticism is the definitive means to obtain ecstasy, the natural 

goal of human existence. Partial mysticism is merely organic in the 

case of the mystical living, and also psychic in the case of the mystical 

experience. Total mysticism is the mysticism that, besides being 

organic and psychic, is also spiritual, the mystical ecstasy; there is, in 

the sexual act, an effective path to reach it, though not necessary. The 

mystical living, experience and ecstasy can be learned. The ecstatic 

life is the anticipation, through human love, of the Definitive Love, 

of the Creator!

My testament, legacy, donation, summarizes the course of 

my thoughts and of my practice as an educator, which have always 

had as a goal to contribute to the happiness of each individual, in 

particular, and of humanity, as a whole. I have engaged myself with 

the description of the setting where the history of humanity takes 

place, of the plot that unfolds in it and of the characters that act in 

it. I have approached the question of the developmental obstruction 

of humanity, by considering the problem of ignorance, and the 

solution for its eradication through the technique I have called 

“analytical-phenomenological-existential”, which determines the 

path to be followed by educators to overcome the impediments to the 

development of individuals in the passage from ignorance to wisdom. 

In this manner, I have tried to clarify the importance of self-

knowledge, of understanding the sexual function, of achieving adulthood,  

VIDA E TESTAMENTO.indd   12 29/11/10   11:13



A simbolização parcial é uma simbolização meramente concreta 

na infância, e também abstrata, de uma abstração limitada, na pré-

adolescência e na adolescência. A simbolização total é a simbolização, 

além de comunitária e humanística, também cósmica; antes da 

maturação somato-psíquica não é possível a simbolização integrada, 

total.

A mística é o meio definitivo para a obtenção do êxtase, a 

meta natural da existência humana. A mística parcial é uma mística 

meramente orgânica no caso da vivência mística, e também psíquica 

no caso da experiência mística. A mística total é a mística, além de 

orgânica e psíquica, espiritual, o êxtase místico; ela tem, no ato sexual, 

uma via de acesso eficaz, mas não necessária. A vivência, a experiência e 

o êxtase místicos podem ser aprendidos. A vida extática é a antecipação, 

pelo amor humano, do Amor Definitivo, do Criador!

O meu testamento, legado, doação, resume a trajetória do meu 

pensamento e da minha prática como educadora, que sempre tiveram 

como objetivo contribuir para a felicidade de cada indivíduo, em 

particular, e da humanidade como um todo. Ocupei-me da descrição 

do cenário onde transcorre a história da humanidade, do enredo que 

nele ocorre e das personagens que nele atuam. Abordei a questão 

do emperramento evolutivo dela, a humanidade, trazendo à tona o 

problema da ignorância, e a solução para a erradicação dela por meio 

da técnica que denominei “analítico-fenomenológico-existencial”, que 

determina o caminho a ser seguido pelos educadores para a superação 

dos empecilhos à evolução dos indivíduos na passagem da ignorância 

para a sabedoria.

Assim sendo, procurei clarificar a importância do autoconhecimento, 

do conhecimento da função sexual, da aquisição da adultez,  
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of understanding the difference between pathological utopia and 

healthy utopia, of perceiving the harms caused by mental alienation, 

of decoding symbolization and of cultivating the mysticism so that 

each individual reaches the greatest development he is capable of. 

To this end, I have described how the technique I have created and 

proclaim functions, with the aim of achieving humanity’s goal, which 

is the rational creation of man himself. 

Maria Auxiliadora de Souza Brasil
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da compreensão da diferença entre a utopia patológica e a utopia 

sadia, da percepção dos prejuízos causados pela alienação mental, da 

decodificação da simbolização e do cultivo da vida mística para que 

cada indivíduo atinja o máximo de evolução de que seja capaz. Para 

esse fim, descrevi o funcionamento da técnica que criei e preconizo, 

com vistas à conquista da meta da humanidade, que é a criação racional 

do próprio homem.

Maria Auxiliadora de Souza Brasil
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Millenary wisdom has it that a light is not lit to be placed under 

the table. It must be placed where it illuminates everyone. This is the 

spirit of “A light on the path”, a collection that gathers eight books 

of Professor Maria Auxiliadora de Souza Brasil, Ph.D.. Written in a 

language accessible to a wider audience, it brings to the reader the 

opportunity to become informed about the developmental scheme of 

the human being and of the human group (Life and Self-knowledge), 

to know his sexuality in order to live it in an integrated way (Life 

and Sex), to understand adulthood as a privileged moment in the 

development of the human being (Life and Adulthood), to distinguish 

the healthy utopias from those that are a result of distorted reasoning 

(Life and Utopia), to learn that alienation hinders the happiness of the 

human being (Life and Alienation), to decode the meetings between 

what one thinks of reality at each phase of his life and what reality is in 

itself (Life and Symbolization), to reconnect oneself with the mystery 

of the world to live the spiritual peace (Mysticism) and, finally, to 

share the legacy of the author as an educator (Life and Testament).

Maria Auxiliadora de Souza Brasil is Brazilian, a Ph.D., full 

professor of the Department of Psychology, in the area of Psychology 

of Personality, at the Universidade Federal de Minas Gerais. She is the 

author of a trilogy consisting of a contribution to the revision of the 

theologies (The Newest Testament), a philosophy about the philosophies 

(The Metatheory of Philosophical Knowledge) and a synthesis of the 

knowledge of the sciences on the human being and the human group  

PRESENTATION
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Diz a sabedoria milenar que não se acende uma luz para colocá-

la debaixo da mesa. Ela deve ser colocada onde ilumine a todos. Esse 

é o espírito de “Uma luz no caminho”, coleção que reúne oito livros 

da Professora Doutora Maria Auxiliadora de Souza Brasil. Escritos 

em linguagem acessível ao grande público, propiciam ao leitor a 

oportunidade de informar-se sobre o esquema evolutivo do ser 

humano e do grupo humano (Vida e Autoconhecimento), conhecer 

a sua sexualidade para vivê-la de forma integrada (Vida e Sexo), 

compreender a adultez como o momento privilegiado da evolução do 

ser humano (Vida e Adultez), distinguir as utopias sadias daquelas que 

são decorrentes de raciocínios distorcidos (Vida e Utopia), aprender 

que a alienação impede a felicidade do ser humano (Vida e Alienação), 

decodificar os encontros entre o que se pensa da realidade em cada 

fase da vida e o que a realidade é em si mesma (Vida e Simbolização), 

religar-se com o mistério do mundo para viver a paz de espírito (Vida 

e Mística) e, finalmente, compartilhar do legado da autora como 

educadora (Vida e Testamento).

Maria Auxiliadora de Souza Brasil é brasileira, Doutora, 

Docente-livre e Titular da cadeira de Psicologia da Personalidade 

pela Universidade Federal de Minas Gerais. É autora da trilogia 

composta de uma contribuição para a revisão das teologias (O 

Novíssimo Testamento), uma filosofia sobre as filosofias (A 

Metateoria do Conhecimento Filosófico) e uma elaboração sobre o 

conhecimento das ciências sobre o ser humano e o grupo humano  

APRESENTAÇÃO
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(On Analytical-phenomenological-existential Psychotherapy). The 

trilogy, also published by the Souza Brasil Foundation, is organized 

in a collection of six bilingual volumes, Portuguese-English, gathered 

under the suggestive title “A Dawn Emerges”.

The Analytical-phenomenological-existential Psychotherapeutic 

Technique, created, practiced and taught by the author for over half a 

century, as a psychotherapist, professor and researcher, offers a safe path 

for educators to help individuals and groups in their development. It 

recommends that the educator, an adult human being par excellence, 

must testify to the psychological health he is capable of promoting. It 

is not by accident that the author has coined the neologism “adultez” 

(adulthood) – until then absent from the Portuguese language. 

Retainer of the copyrights of the works of Professor Maria 

Auxiliadora de Souza Brasil, Ph.D., the Souza Brasil Foundation 

was created by a group of professionals trained by the author in the 

Analytical-phenomenological-existential Psychotherapy. Among its 

goals, the Foundation intends to convey the humanistic ideas of the 

author, with the aim of increasing the knowledge about mental health, 

and consequently, promoting the personal and professional fulfillment 

of each human being. Previously limited to practicing psychotherapy, 

the founders envisioned the possibility of taking this knowledge to the 

world. Distributed to all member countries of the United Nations, the 

present collection illuminates the path of all of those engaged in creating 

conditions for each person to feel fulfilled and happy. 

The publishing of the present collection thus fulfills the 

purpose of taking, to a wider audience, true information about 

self-knowledge, sex, adulthood, utopia, alienation, symbolization, 

mysticism and the testament of the author as an educator.  
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(Da Psicoterapia Analítico-fenomenológico-existencial). A trilogia, 

também publicada pela Fundação Souza Brasil, está organizada em 

uma coleção de seis volumes bilíngües, português-inglês, reunidos sob 

o sugestivo título “Surge uma Aurora”. 

A Técnica Analítico-fenomenológico-existencial, criada, 

exercida e ensinada pela autora por mais de meio século, como 

psicoterapeuta, professora e pesquisadora, oferece um caminho 

seguro para os educadores auxiliarem os indivíduos e os grupos na 

sua evolução. Preconiza que o educador, ser adulto por excelência, 

deve testemunhar a saúde psíquica que é capaz de promover. Não 

por acaso, é da autora o neologismo “adultez” – até então ausente da 

língua portuguesa.

Detentora dos direitos autorais da obra da Professora Doutora 

Maria Auxiliadora de Souza Brasil, a Fundação Souza Brasil foi criada 

por um grupo de profissionais formados pela autora na Psicoterapia 

Analítico-fenomenológico-existencial. Entre suas finalidades, a 

Fundação pretende divulgar o ideário humanístico da autora, com vistas 

a ampliar o conhecimento sobre a saúde mental e, conseqüentemente, a 

promoção da realização pessoal e profissional de cada ser humano. Antes 

circunscritos à prática da psicoterapia, os fundadores vislumbraram a 

possibilidade de levar este conhecimento ao mundo. Com distribuição 

para todos os países membros da Organização das Nações Unidas, a 

presente coleção ilumina o caminho de todos aqueles empenhados em 

criar as condições para que cada pessoa se realize e seja feliz.

A publicação da presente coleção cumpre, assim, o propósito 

de levar, ao grande público, informações verdadeiras sobre o 

autoconhecimento, o sexo, a adultez, a utopia, a alienação, a 

simbolização, a mística e o testamento da autora como educadora. 
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It contributes, thus, so that the ignorance about the human being 

and his culture, a source of errors and failures in public policy and 

unnecessary suffering in the life of many individuals, gives place to 

true knowledge, a light that iluminates the path of all of us, pilgrims, 

whose destiny is ecstasy, maximum happiness. 
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Contribui, pois, para que a ignorância sobre o ser humano e a sua 

cultura, fonte de equívocos e fracassos em políticas públicas e de 

desnecessário sofrimento nas vidas de muitos indivíduos, dê lugar ao 

conhecimento verdadeiro, luz que clareia o caminho de todos nós, 

peregrinos cujo destino é o êxtase, máxima felicidade.
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Testament, legacy, a gift, this is the intention that engages 
me now. How can I summarize for the reader, in the least tiring 
and most beneficial way possible the trajectory of my thinking 
and praxis as an educator, which have always had as their aim to 
contribute to the happiness of each particular individual, and of 
humanity as a whole? It seemed to me that the most appropriate 
way would be to present the universe as a large theater and 
occurrences as part of a universal plot represented by several 
characters. 

Thus, the universe, the total field, known and cognizable, 
the reality of everything that is, the work of the Creator, which 
can be represented in the mind of each human being, making up 
one’s particular living field, a picture of reality that we are given to 
configure, is the great stage where humanity represents its roles. 
The living field of each human being may be broadened to the 
maximum of one’s developmental capacity, as long as one is given 
true, right information about reality and given the opportunity of 
self expression.

Each people of the world, at each age, has recorded its 
knowledge about the universe and about their living in the universe. 
Our culture presents its history in two distinct moments. The 
first one is the history of its childhood, where it is recorded, in its 
relationship with the Divinity, its anguish, fears, anger, pretense 
and a frail attempt of practicalness, latency, a pause to think.  

1 TESTAMENT AND LIFE
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1 TESTAMENTO E VIDA

Testamento, legado, doação, esta a intenção que me ocupa 
neste momento. Como resumir da forma menos cansativa e mais 
proveitosa possível para o leitor a trajetória do meu pensamento e da 
minha prática como educadora, que sempre tiveram como objetivo 
contribuir para a felicidade de cada indivíduo, em particular, e 
da humanidade, como um todo? Pareceu-me que a maneira mais 
adequada seria apresentar o universo como um grande teatro e as 
ocorrências como partes de um enredo universal representadas por 
personagens várias.

Assim, o universo, o campo total, conhecido e cognoscível, a 
realidade de tudo que é, a obra do Criador, que pode ser representado 
na mente de cada ser humano, constituindo o seu campo vivencial 
particular, um retrato da realidade que lhe é dado configurar, é o 
grande palco onde a humanidade representa os seus papéis. O campo 
vivencial de cada ser humano pode ampliar-se ao máximo da sua 
capacidade evolutiva, desde que lhe sejam transmitidas as informações 
corretas, verdadeiras, sobre a realidade e propiciadas oportunidades 
de auto-expressão.

Cada povo, em cada época, vem registrando o seu conhecimento 
sobre o universo e sobre a sua vivência nele. Nossa cultura apresenta 
sua história em dois momentos distintos. O primeiro deles é a história 
da sua infância, onde estão registrados, no seu relacionamento com 
a Divindade, suas angústias, seus medos, suas raivas, suas farsas e 
uma frágil tentativa de praticidade, latência, parada para pensar.  

VIDA E TESTAMENTO.indd   25 29/11/10   11:13



26

LIFE AND TESTAMENT

The second moment is the history of its adolescence, when it tries 
to negotiate with the Divinity, initially, with imposition, and later 
on, kindly. In almost their totality individuals are still living their 
childhood, and very few of them are living their adolescence. 

The mentality of humanity at its first moment, in its childhood, 
has been perpetuating itself through religious institutions, which are 
the great impediment for its development. The mentality of humanity 
at its second moment, in its adolescence, has also been obscured by 
religious institutions, which abort it through the continuation of 
the threat of punishment in an absolutely utopian hell, in its first 
phase, and in the second phase through an improper distortion of the 
concept of goodness. Until today, nothing has been recorded about 
the adulthood of humanity. 

Inasmuch as, until the present moment, no effort has been 
disseminated in the sense of recording the possible history of the 
adulthood of humanity, in the quality of educator I dare lift myself 
to do so. From an early age, as a thinking being, I have lamented the 
fixations of humanity on childhood and adolescence. I have always 
held that knowledge and acceptance of reality are indispensable 
conditions for any project of change, which must necessarily adapt 
itself to the limitations of each individual and of each group, at each 
moment. 

Therefore, I have sought all information that was within my 
reach in order to know individuals in their triple manifestation, 
somatic, psychic and spiritual, that is, their diagnostic. I have built a 
technique with the purpose of contributing to the development of the 
human being and of the human group. I have tested it in my private 
practice for over half a century; at the same time, at the beginning  
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O segundo deles é a história da sua adolescência, quando ele 
tenta negociar com a Divindade, de início, com imposição, e, 
posteriormente, com doçura. Na sua quase totalidade, os indivíduos 
vivem ainda a infância, e muito poucos, a adolescência.

A mentalidade do primeiro momento da humanidade, a 
infância, vem-se perpetuando através das instituições religiosas, 
que são o grande empecilho para sua evolução. A mentalidade do 
segundo momento, a adolescência, também tem sido obscurecida 
pelas instituições religiosas, que a abortam por meio da continuação 
da ameaça do castigo em um inferno absolutamente utópico, na 
primeira fase, e, na segunda, por meio de uma distorção descabida 
sobre o conceito de bondade. Até hoje, nada se registrou sobre a 
adultez da humanidade.

Uma vez que, até o presente momento, nenhum esforço 
foi divulgado no sentido de se registrar uma possível história 
da adultez da humanidade, na qualidade de educadora, arvoro-
me em fazê-lo.Desde cedo, como criatura pensante, lamentei as 
fixações da humanidade na infância e na adolescência. Sempre 
tive em mente que o conhecimento e a aceitação da realidade são 
condições indispensáveis para qualquer projeto de mudança, que 
deve, necessariamente, adaptar-se às limitações de cada indivíduo e 
de cada grupo, em cada momento.

Assim sendo, procurei todas as informações que estavam 
ao meu alcance para conhecer os indivíduos em sua tríplice 
manifestação, somática, psíquica e espiritual, ou seja, o diagnóstico 
deles. Construí uma técnica com a finalidade de contribuir para 
a evolução do ser humano e do grupo humano. Testei-a no meu 
consultório por mais de meio século; ao mesmo tempo, no início,  
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I also tested it with the administrative team and staff in three 
psychiatric hospitals, I tested it with the administrative team, teachers, 
and students’ mothers in a kindergarten and in an elementary school, 
and also in university classrooms under my responsibility, in the 
teaching of educators and psychologists. 

The aim of my technique has always been to promote 
appropriate procedures so that individuals would become capable of 
watching themselves and watching their fellow human beings in their 
development, in the shortest time possible and with the least expenditure 
of energy in the fulfillment of this task. It must be taken into account 
that the plan of the Divine Work is a mystery for us, and no criticism is 
appropriate to the history of humanity recorded in the books considered 
sacred, whether those of our culture, or whether those of any other 
culture, since what is, is so because it is the will of the Creator. 

Nevertheless, my faith that there is a Creator and that everything 
that is, is so because of the Creator’s will, has led me to believe that if the 
Creator has endowed me, in my living field, with the capacity to envisage 
an appropriate procedure to contribute to the development of humanity, 
the Creator has done so because this is the Creator’s will. I understand 
that the human being must have faith that there is a Creator, one must 
have hope that one is lucidly participating in the Creator’s Work and 
one must have charity towards those who do not harmonize with the 
Creator, who have not yet understood the happiness of participation, 
of communion with the mystery of the world. 

Based on such ratiocinations I have concluded that it is 
my duty to testify the results of my experience, which I start to 
do, considering the universe as the scenario where the history of 
humanity takes place, its plot, very well known and repetitive,  
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testei-a em três hospitais psiquiátricos, com os dirigentes e com 
os funcionários, em um jardim da infância e em um grupo 
escolar, com as dirigentes, as professoras e as mães de alunos, e 
nas classes universitárias a meu cargo, na formação de pedagogos 
e de psicólogos.

O objetivo da minha técnica sempre foi o de promover os 
procedimentos adequados para que os indivíduos se tornassem 
capazes de se assistirem e de assistirem aos seus semelhantes na sua 
evolução, com o máximo de economia de tempo e de energia no 
cumprimento desse mister. Há que considerar que o plano da Obra 
Divina é um mistério para nós, não cabendo qualquer crítica à história 
da humanidade registrada nos livros considerados sagrados, sejam os 
da nossa cultura, sejam os de quaisquer outras, pois o que é, o é por 
vontade do Criador.

Não obstante, minha fé em que haja um Criador e em que 
tudo o que é, o é por vontade d’Ele, leva-me a crer que, se Ele me 
dotou, no meu campo vivencial, com capacidade de vislumbrar 
um procedimento adequado para contribuir para a evolução da 
humanidade, é porque esta é a vontade d’Ele. Entendo que o 
ser humano necessita ter fé em que haja o Criador, ter esperança 
de estar participando lucidamente na Sua Obra e ter caridade 
para com aqueles que não se harmonizaram com Ele, ainda não 
compreenderam a alegria da participação, da comunhão com o 
mistério do mundo.

Com base em tais raciocínios, conclui que é um dever 
testemunhar os resultados da minha experiência, o que passo a 
fazer, considerando o universo o cenário onde transcorre a história 
da humanidade, seu enredo, bastante conhecido e repetitivo,  
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where characters act out, who are also well known and stereotypical, 
fixated, in almost all their totality, in infantile conduct and in 
adolescent conduct in a small number. I present the reasons for 
these fixations, the problem of the obstruction of the development 
of humanity, and the way to solve it, an appropriate technique for 
this purpose, which points towards the path to be followed by those 
responsible for education.  
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onde atuam as personagens, também bastante conhecidas e 
estereotipadas, fixadas em condutas infantis na sua quase totalidade e em 
condutas adolescentes em um pequeno número. Apresento a razão dessas 
fixações, o problema do emperramento da evolução da humanidade,  
e a forma de resolvê-lo, uma técnica adequada para esse fim, que aponta 
o caminho a ser seguido pelos responsáveis pela educação. 
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2 THE TESTAMENT 

2.1 The scenario 

The universe, this wonderful vastness, not yet fully known; if it 
ever will be, the scenario where the history of humanity takes place, 
and which already existed before the appearance of the first human 
being, at a moment that is still unknown, is there as a total field 
from where each one of us takes our private field. The most common 
explanation for its existence is that a Oneness Principle transformed 
itself into several organisms, which develop and to which they return, 
permanently and incessantly, according to laws established by It and 
that contain the key to Its mystery. 

The human being is given the opportunity to envision that such 
laws exist and to try to know them. As the human being thinks one 
is getting to know them, the human being feels participants of the 
work of the universe. The human being aspires to understand the will 
of the Creator and to act according to it. One knows that, as part of 
the whole, one needs that the whole fulfills itself in order for one to 
fulfill oneself. Humanity, in its pre-history, when it did not yet have 
writing, and in its history, has recorded the saga of its struggle for 
survival, for procreation and for the development of the instruments 
that would offer it greater efficiency and comfort in this task, the task 
of fulfilling its destiny. 

In the search for knowledge of the universe and of oneself in 
the universe, the human being, insecure in face of natural hazards, 
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2 O TESTAMENTO

2.1 O cenário

O universo, esta imensidão maravilhosa, não ainda totalmente 
conhecido, se é que algum dia o será, o cenário onde transcorre a 
história da humanidade, e que já existia antes do surgimento do 
primeiro ser humano, em um momento ainda ignorado, aí está 
como o campo total de onde cada um de nós toma o seu campo 
particular. A explicação mais comum para a existência dele é a de 
que um Princípio Uno transformou-se em organismos vários, que 
se desenvolvem e ao qual retornam, permanente e incessantemente, 
segundo leis por Ele estabelecidas, e que contêm a chave do Seu 
mistério.

Ao ser humano é dado vislumbrar que tais leis existem e 
procurar conhecê-las. À medida que pensa as estar conhecendo 
sente-se partícipe da obra do universo. Sua aspiração é compreender 
a vontade do Criador e atuar de acordo com ela. Sabe ele que, 
como parte do todo, necessita, para realizar-se, que o todo se 
realize. A humanidade, na sua pré-história, quando não contava 
ainda com a escrita, e na sua história, registrou a saga da sua luta 
pela sobrevivência, pela procriação e pelo desenvolvimento do 
instrumental que lhe oferecesse maior eficiência e maior conforto 
nesse mister, o de cumprir o seu destino.

Na busca de conhecimento do universo e de si mesmo no 
universo, o ser humano, inseguro diante dos azares da natureza,  
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developed a feeling of fear of the unknown, which gave rise to a feeling 
of religiosity, to a need to worship occult forces, to symbolize them 
and to seek their protection. The human being worshiped the forces 
of the cosmos, sometimes lending them human forms; each people 
of the world presented its polytheistic version, with uncertain dogma 
and confusing beliefs, full of myths. There appeared worship services, 
usually local, sometimes nationwide, always conceived as a kind of 
contract between humankind and the divinity. 

There followed another phase, in which individuals started to 
believe that God manifested itself to some faithful individuals, giving 
these people the directives that the rest of their people should follow, 
therefore giving rise to monotheism. At this time it was established 
the completely irrational belief that the God who had created them 
also punished them for their mistakes; therefore the absurd ideas of sin 
and punishment were established, culminating in the fantastic story 
that God had sent his only son to save humanity and had abandoned 
this son to the wrath of creatures who martyred and crucified him; 
these ideas have remained until today. 

From this phase there are also records of pearls of wisdom, such 
as: One should seek peace and freedom of spirit, which is reached 
by following the line of least resistance between two points, the true 
language of nature. One should seek the unification of opposites, 
which is reached through reflection upon the idea that distinctions are 
misleading. One should seek virtue, which is to be found in righteous 
and noble life, which suppress rivalries and celebrates simplicity. Life 
corrects itself, as long as serenity, humility, integrity and innocence 
are cultivated. Problems without a solution should be abandoned, 
since they lead to the waste of energy. 
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desenvolveu uma sensação de temor ao desconhecido, que deu origem 
a um sentimento de religiosidade, de necessidade de reverenciar forças 
ocultas, simbolizá-las e procurar angariar sua proteção. Reverenciou ele 
as forças do cosmo, emprestando-lhes, às vezes, formas humanas; cada 
povo apresentava sua versão politeísta, com dogma incerto e crenças 
confusas, carregadas de lendas. Surgiu o culto, em geral local, algumas 
vezes nacional, sempre concebido como uma espécie de contrato entre 
o homem e a divindade.

Seguiu-se uma outra fase, em que os indivíduos passaram 
a acreditar que Deus se manifestava a alguns fiéis, dando-lhes 
as diretrizes que o povo deveria seguir, instaurando-se, assim, o 
monoteísmo. Nessa fase foi estabelecida a crença, completamente 
irracional, de que o Deus que os criara punia-os pelos seus erros; 
instauraram-se as idéias absurdas de pecado e castigo, culminando 
pela fantástica estória de que Deus mandou seu filho único para 
salvar a humanidade e o abandonou à sanha das criaturas, que o 
martirizaram e crucificaram, idéias essas que perduram até os nossos 
tempos.

Dessa fase registraram-se, porém, pérolas de sabedoria, tais 
como: Deve buscar-se a paz e a liberdade de espírito, que se consegue 
seguindo a linha de menor resistência entre dois pontos, a verdadeira 
linguagem da natureza. Deve buscar-se a unificação dos contrários, 
que se consegue pela reflexão de que as distinções são enganosas. 
Deve buscar-se a virtude, que está na vida reta e nobre, que suprime 
a rivalidade e festeja a simplicidade. A vida por si mesma se corrige, 
desde que se cultive a serenidade, a humildade, a integridade e a 
inocência. Os problemas sem solução devem ser abandonados, pois 
levam ao desperdício da energia.
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It has also been recommended: The avoidance of suffering and of 
ascetic rigor. Conquering oneself, striving for personal perfection, which 
includes respect to one’s origins. The free search for knowledge, which 
necessarily leads to the hypothesis of a vital principle at the basis of the 
world. Conquering happiness, which is a result of virtue. The belief that 
the human being has the capacity to communicate, directly and in a 
way that cannot be described with the unknown, with certainty, with 
absolute truth, with the Creator, a capacity that can simply occur freely 
or be the result of discipline of the spirit, which is the mystical ecstasy. 

Besides the feeling of religiosity, the human being also developed 
the perception of one’s capacity to know, through reflection and 
intuition, the force of the laws of nature, to symbolize them and to seek 
protection in their logic. The human being has concluded that: What it 
is, is the eternal unity, without a beginning or an end; everything that 
is to come is an illusion and it is movement that prepares it. Conduct 
must be founded on evidence and reflection, on consciousness of oneself, 
and not on customs, since it is internal freedom that leads to happiness, 
which is the result of peace of the soul, of freedom from all prejudice. 
It is good that which promotes the good of all. 

And there is more: The supreme value is the will to live, to know 
oneself, to fulfill oneself. God, the incognizable, is the cause of all things. 
The purpose of culture is happiness. The eternally valid values are the 
true, the beautiful, the good, and the holy and it is a duty to take a stand 
over them, which will require a value system open to human progress. 
The purpose of the world includes the constant elevation of its own end. 
The supreme end is happiness, which is a result of virtue. The natural 
virtues are prudence, temperance, strength of character and justice, and 
the supernatural virtues are faith, hope and charity. 
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Recomendaram-se, também: A evitação do sofrimento e do 
rigor ascético. A conquista de si mesmo, o aperfeiçoamento pessoal, 
que inclui o respeito às suas origens. A livre procura do saber, que 
leva, necessariamente, à hipótese de um princípio vital na base do 
mundo. A conquista da felicidade, que decorre da virtude. A crença 
de que o ser humano possui a capacidade de comunicar-se, direta e 
inenarravelmente, com o desconhecido, com a certeza, com a verdade 
absoluta, com o Criador, capacidade esta que pode, simplesmente, 
ocorrer gratuitamente ou decorrer da disciplina do espírito, e que é 
o êxtase místico.

Além do sentimento de religiosidade, o ser humano desenvolveu, 
também, a percepção da sua capacidade de conhecer, através da reflexão 
e da intuição, a força das leis da natureza, simbolizá-las e procurar 
proteção na sua lógica. Concluiu ele que: O que é, é eterna unidade, 
sem princípio nem fim; todo devir é ilusão e o movimento é que o 
prepara. A conduta deve fundamentar-se na evidência e na reflexão, 
na consciência de si, e não nos costumes, pois a liberdade interior é 
que leva à felicidade, que decorre da paz da alma, da libertação de 
todos os preconceitos. É bom aquilo que promove o bem de todos.

E mais: O valor supremo é a vontade de viver, o conhecer-se, o 
realizar-se. Deus, o incognoscível, é a causa de todas as coisas. O fim da 
cultura é a felicidade. Os valores eternamente válidos são o verdadeiro, 
o belo, o bom e o santo, e é um dever tomar posição no sentido deles, 
o que vai exigir um sistema de valores aberto ao progresso humano. 
A finalidade do mundo inclui a constante elevação do próprio fim. 
O fim supremo é a felicidade, que decorre da virtude. As virtudes 
naturais são a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça, e as 
virtudes sobrenaturais são a fé, a esperança e a caridade.
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And there is even more: It is the individual who should assess 
value, but it is prudent to submit to law and customs. Proper 
education is the one that seeks to conduct the human being towards 
freedom, towards one’s own determination and the development of an 
individual and deep existence. It is by collaborating with culture that 
the individual raises oneself from temporality to eternity. The task of 
every human being is to know oneself is to contribute so that others 
know themselves. Supreme blessedness is the complete union with 
the Originating Oneness, the ecstatic state. Virtue can be learned, and 
must be practiced according to the law of the State. Desiring must 
submit itself to wanting. 

Besides the feeling of religiosity and the development of the 
perception of one’s capacity to know, through reflection and intuition, 
the force of the laws of nature, the human being also developed the 
need to describe, to explain, and to control natural events, and to 
explore and/or interpret the content of interpersonal and multi-personal 
phenomena in a methodic and critical way. The study of the body, 
soma, has concluded that: the human being is a superior animal; the 
biological holds the necessary conditions for psychic life; the nervous and 
the endocrinal systems produce reciprocal effects which are extremely 
complex and they are anatomically and physiologically interconnected 
in an almost inextricable way; the brain is a supervising element, also 
affected by inferior instances, which it integrates into a harmonic whole.  

The study of interpersonal phenomena, psychology, has concluded 
that: the individual expresses oneself, at each moment of one’s life, in 
function of the level of integration of one’s components of temperament 
(biochemical) and of character (ethical-social). There is motivation, its control 
and the organization of this control. There is a genetic code and a social one,  
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E mais ainda: O indivíduo é quem deve avaliar o valor, mas 
é prudente a submissão à lei e ao costume. A educação adequada 
é aquela que procura conduzir o homem à liberdade, à própria 
determinação e ao desenvolvimento de uma existência individual e 
profunda. Colaborando com a cultura é que o indivíduo se eleva da 
temporalidade à eternidade. A tarefa de cada ser humano é conhecer-
se e contribuir para que os outros se conheçam. A suprema bem-
aventurança é a união plena com o Uno Originário, o estado extático. 
A virtude pode ser aprendida, e deve ser praticada conforme a lei do 
Estado. O desejar deve subordinar-se ao querer.

Além do sentimento de religiosidade e do desenvolvimento 
da percepção da sua capacidade de conhecer, através da reflexão e 
da intuição, a força das leis da natureza, o ser humano desenvolveu, 
também, a necessidade de descrever, explicar e controlar os 
acontecimentos naturais, e de explorar e/ou interpretar o conteúdo 
dos fenômenos interpessoais e multipersonais de maneira metódica e 
crítica. O estudo do corpo, soma, concluiu que: o homem é um animal 
superior; o biológico contém as condições necessárias para a vida 
psíquica; o sistema nervoso e o endócrino produzem efeitos recíprocos 
extremamente complexos e se acham anatomofisiologicamente 
entrelaçados de modo quase inextricável; o cérebro é um elemento 
supervisor, também afetado pelas instâncias inferiores, as quais integra 
num todo harmônico.

O estudo dos fenômenos interpessoais, psicologia, concluiu 
que: O indivíduo se expressa, em cada momento da sua vida, em 
função do nível de integração dos seus componentes de temperamento 
(bioquímico) e de caráter (ético-social). Há a motivação, o controle 
dela e a organização desse controle. Há um código genético e um social,  
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and there is a constant physiological and social influence, all in 
interaction with one another. The individual becomes a person in 
function of the transformation of one’s impulsive, unconscious, 
instinctive living into conscious, intelligent, rational living. Life is 
a continuous alternation of decomposition and recomposition of 
protoplasm, which works for its vital interest. Instinct is a property 
of the protoplasm which externalizes itself when life is in danger. 
Affect is the intellectual elaboration of instinct. Impulse is a dynamic 
process that makes the organism tend towards an end; the impulsive 
act is the one that is executed when consciousness is dominated by 
an affect, behind which there always hides an instinct.

And there is more: Personality is the center of a field of forces 
that changes itself according to the perception the individual has of 
it. Perception can suffer changes, offering intelligence elements that 
permit it to establish alternatives for conduct. The emotions (shock, 
happiness, sadness, fear, anger, love, lovelessness) influence perception. 
In the dynamics of the individual there are two types of production, 
which are the automatisms and the yields (attention, acquisition, 
intelligence). Intelligence permits the individual to learn to control 
motivation and its organization. There are degrees of consciousness, 
which are, the spontaneous one, pre-objective, and the reflective one. 
There are stages of moral consciousness, which are the primitive one, 
the adolescent and the adult ones. There is an irreversible coherence of 
everything that exists; modern man has become capable of seeing, not 
only in space and time, but, equally, in duration. In the consciousness 
of each one of us, development discovers itself, reflecting upon itself; it 
is the perception of the third dimension of space, of a triple unity, that 
of structure (the opposites completing each other), that of mechanism 
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e uma influência fisiológica e uma influência social constantes, todos 
em interação. O indivíduo torna-se pessoa em função da transformação 
do seu viver instintivo, impulsivo, inconsciente, em um viver 
racional, inteligente, consciente. A vida é uma contínua alternância 
de decomposição e recomposição do protoplasma, que trabalha para 
seu interesse vital. O instinto é uma propriedade do protoplasma que 
se exterioriza quando a vida está em perigo. O afeto é a elaboração 
intelectual do instinto. O impulso é o processo dinâmico que faz o 
organismo tender para um fim; o ato impulsivo é aquele que se executa 
quando a consciência está dominada por um afeto, por trás do qual 
sempre se oculta um instinto.

E mais: A personalidade é o centro de um campo de forças 
que se modifica conforme a percepção que o indivíduo tem dele. 
A percepção pode sofrer modificações, oferecendo à inteligência 
elementos que lhe permitam estabelecer alternativas para a 
conduta. As emoções (o choque, a alegria, a tristeza, o medo, a 
cólera, o amor, o desamor) influem na percepção. Na dinâmica do 
indivíduo há dois tipos de produção, que são os automatismos e os 
rendimentos (atenção, aquisição, inteligência). A inteligência permite 
a aprendizagem do controle das motivações e da organização dele. 
Há graus de consciência, quais sejam, a espontânea, pré-objetiva, e 
a reflexiva. Há estágios de consciência moral, que são o primitivo, o 
adolescente e o adulto. Há uma irreversível coerência de tudo o que 
existe; o homem moderno tornou-se capaz de ver, não só no espaço 
e no tempo, mas, igualmente, na duração. Na consciência de cada 
um de nós, a evolução descobre-se a si própria, refletindo-se; é a 
percepção da terceira dimensão do espaço, de uma tríplice unidade, 
a de estrutura (os contrários se completando), a de mecanismo  
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(in the micro and the macro), and that of movement (action, and, in 
the human being, responsibility for one’s actions). The problem of 
action is the true problem of the human being. 

The study of multi-personal phenomena, sociology, has 
concluded that: There is no human nature without a social 
environment. All situations, actions and reactions experienced by 
the human being are conditioned, by and large, by society. What 
seems to be the exclusive result of the creative effort of a single 
individual is always the culmination of a vast number of social 
factors, combined with personal impulsions. The same world 
can show itself differently to different observers. The ultimate 
purpose of humankind is the rational creation of humankind 
itself, whereby we have the need to create a society that allows 
the human being to achieve the plenitude of one’s humanization, 
avoiding conformity and inconformity. The human group is the 
factor and the transmitter of culture. 

This is the scenario where humanity has come about, survived, 
procreated and developed: The universe, this wonderful vastness, 
not yet fully known. The human being incessantly seeks to know it 
better, to better know humanity and oneself. In this search, the human 
being has initially developed a feeling of religiosity and, afterwards, 
the search for knowledge through reflection, through intuition and 
through the causes of phenomena. One’s feeling of religiosity leads 
the human being to worship natural forces, to believe in a God that 
would dictate to one rules of conduct and grant one moments of 
beatitude. One’s reflection and intuition leads the human being to 
recommend the true, the beautiful, the good, and the holy. The search 
for the cause of phenomena leads one to the knowledge of one’s body,  
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(no micro e no macro), a de movimento (ação, e, no ser humano, 
responsabilidade pela ação). O problema da ação é o verdadeiro 
problema do homem.

O estudo dos fenômenos multipersonais, sociologia, concluiu 
que: Não existe natureza humana sem ambiente social. Todas 
as situações, ações e reações experimentadas pelo homem estão 
condicionadas, em larga margem, pela sociedade. O que parece 
ser o resultado exclusivo da força criadora de um único indivíduo 
é, sempre, a culminância de um número imenso de fatores sociais, 
combinados com as impulsões pessoais. O mesmo mundo pode 
mostrar-se diferentemente a observadores diferentes. A finalidade 
última do homem é a criação racional do próprio homem, donde 
a necessidade de se criar uma sociedade que permita ao homem 
atingir a plenitude da sua humanização, evitando o conformismo 
e o inconformismo. O grupo humano é o fator e o transmissor da 
cultura.

Este o cenário onde surgiu, sobreviveu, procriou e se desenvolveu 
a humanidade: O universo, esta imensidão maravilhosa, não ainda 
totalmente conhecido. O ser humano buscando, incessantemente, 
conhecê-lo, conhecer a humanidade e conhecer-se a si mesmo. 
Nessa busca, desenvolvendo ele, de início, um sentimento de 
religiosidade e, em seguida, a procura de conhecimento pela reflexão, 
pela intuição e pelas causas dos fenômenos. Seu sentimento de 
religiosidade levando-o a reverenciar as forças da natureza, a crer 
em um Deus que lhe ditava regras de conduta e que lhe propiciava 
momentos de beatitude. Sua reflexão e sua intuição levando-no 
a recomendar o verdadeiro, o belo, o bom e o santo. A busca das 
causas dos fenômenos levando-o ao conhecimento do seu corpo,  
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of one’s psyche and of the dynamics of the social environment where 
one is inserted. Such is the scenario where the plot of humanity unfolds. 

2.2 The plot

The described scenario, where the plot of humanity takes place, 
has differently favored several peoples of the world and their inhabitants, 
given that the transmission of culture has happened irregularly at different 
periods and in each place, besides there being a time lapse between 
knowledge and its dissemination. Different religions have pointed to 
different alternatives for the afterlife: the first, that of materialism, is 
the one of nothingness; the second, of pantheism, is of absorption into 
the universal whole; the third, of the churches, is the continuation of 
individuality with a fixed destiny; the fourth, of spiritism, is the continuity 
of individuality with the possibility of infinite development; the fifth, of 
theosophy, is the development of the whole in God’s bosom. 

Human thought, besides encompassing reality, topia, where it 
operates, has also developed a state of mind incoherent with reality, a 
utopia. There is the relatively utopian and the absolutely utopian. The 
different alternatives for the afterlife are absolutely utopian, as are the ideas 
of guilt, sin and punishment, since everything that is, is so because of the 
will of the Creator, and thus it is not conceivable that the creatures are 
more powerful than the Creator to the point of opposing the Creator’s will; 
consequently, it is absolutely utopian that the Creator has sent his only 
son to save humanity from the errors that the Creator himself has allowed 
to happen, and furthermore, to have admitted that this son be martyred 
and crucified. The idea of the existence of the Creator is relatively utopian, 
since the universe exists, therefore something or someone created it. 
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do seu psiquismo e da dinâmica do ambiente social onde se encontra 
inserido. Tal o cenário onde ocorre o enredo da humanidade.

2.2 O enredo

O cenário descrito, onde ocorre o enredo da humanidade, tem 
favorecido diferentemente os vários povos e os integrantes de cada povo, 
uma vez que a transmissão da cultura tem ocorrido em descompasso 
em cada época e em cada lugar, além de haver uma defasagem entre o 
conhecimento e sua divulgação. As religiões vêm apontando diferentes 
alternativas para além túmulo: a primeira, do materialismo, que é a do 
nada; a segunda, do panteísmo, que é a da absorção no todo universal; 
a terceira, das igrejas, que é a da continuação da individualidade 
com sorte fixa; a quarta, do espiritismo, que é a da continuação da 
individualidade com possibilidade de progresso infinito; a quinta, da 
teosofia, que é a da evolução do todo no seio de Deus.

O pensamento humano, além de conter a realidade, topia, em 
cujo meio opera, desenvolve um estado de espírito incoerente com 
a realidade, utópico. Há o relativamente utópico e o absolutamente 
utópico. As diferentes alternativas para além túmulo são absolutamente 
utópicas, como também o são as idéias de culpa, pecado e castigo, pois 
tudo que é, o é por vontade do Criador, não sendo concebível que 
a criatura seja mais poderosa que Ele a ponto de o contrariar; como 
conseqüência, é absolutamente utópico que o Criador tenha mandado 
seu filho único salvar a humanidade dos erros que Ele próprio permitiu 
que ocorressem, e mais ainda, ter admitido que o martirizassem e 
crucificassem. A idéia da existência do Criador é relativamente utópica, 
pois o universo aí está, logo algo ou alguém o criou.
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It is known that only the individual is capable of thinking, 
but it would be false to deduct from this that all ideas and feelings 
that motivate the individual would have originated only within 
the individual; the individual participates in the thinking of other 
individuals before him and add one’s thinking to theirs; each one of us 
initially discovers the world through collective action, which in turn, 
is based on ways of thinking that concretely exist. The objects of the 
world act with or against others, in diversely organized groups, and while 
they act, they think with or against others. People, gathered in groups, 
either engage themselves in changing the world or they try to keep it 
in a given situation. The same world can present itself differently to 
different observers, and it is necessary to take into account the several 
different observations and take a stand regarding the results obtained. 

The path of the history of humanity goes from one reality, topia, 
to another, passing through the idealization, utopia, of this other reality. 
Concrete reality, historical and socially determined, is constantly changing, 
and it is possible to distinguish in diversely located social groups the 
emergence of ideas and values in which there is, in a condensed way, 
non-fulfilled trends which represent the needs of a certain period. The 
function of utopia is to break away from existing bonds. Charismatic 
individuals, inspired, idealist, impose themselves upon existing trends in 
society and introduce changes. Changes in the configuration of a utopian 
mentality present stages, which are the chiliastic, the liberal-humanitarian, 
the conservative, the socialist-communist. 

In the chiliastic stage, idealist individuals join forces with those of 
the oppressed classes of society and determine changes in the direction of 
the desired purpose. For the chiliastic individual the present is the crack 
through which what was previously interiorized suddenly urges forward,  
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Sabe-se que só o indivíduo é capaz de pensar, mas seria falso daí 
deduzir-se que todas as idéias e sentimentos que o motivam tenham 
origem apenas nele; ele participa no pensar de outros indivíduos antes 
dele e acrescenta o seu ao deles; cada um de nós descobre, inicialmente, 
o mundo por meio da ação coletiva que, por sua vez, se alicerça em 
modos de pensamento concretamente existentes. Os objetos do mundo 
agem com ou contra os outros, em grupos diversamente organizados e, 
enquanto agem, pensam com ou contra os outros. As pessoas, reunidas 
em grupo, ou se empenham em modificar o mundo ou tentam mantê-lo 
em uma dada situação. O mesmo mundo pode mostrar-se diferentemente 
a observadores diferentes, sendo necessário cotejar as diversas observações 
e tomar uma posição a respeito dos resultados obtidos.

O caminho da história da humanidade vai de uma realidade, 
topia, a outra, passando pela idealização, utopia, dessa outra. A 
realidade, concreta, histórica e socialmente determinada, encontra-se 
em constante processo de mudança, podendo distinguir-se, em grupos 
sociais diversamente localizados, o surgimento de idéias e valores 
nos quais se acham contidas, de forma condensada, as tendências 
não realizadas que representam as necessidades de uma determinada 
época. A função da utopia é romper os laços existentes. O indivíduo 
carismático, inspirado, idealista, impõe-se a correntes já existentes 
na sociedade e inicia a mudança. As mudanças na configuração da 
mentalidade utópica apresentam estágios, que são o quiliásmico, o 
liberal-humanitário, o conservador, o socialista-comunista.

No estágio quiliásmico, o idealista une suas forças com as dos 
estratos oprimidos da sociedade e determina a mudança no sentido 
da finalidade desejada. Para o quiliasta, o presente é a fenda pela qual 
o que se achava anteriormente interiorizado irrompe subitamente, 
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takes hold of the exterior world and transforms it. Chiliastic individuals 
avail themselves of opportunities, of available time, of the moment 
of time invaded by reality. 

In the liberal-humanitarian stage, the idealist person intends 
to be the regulator of worldly affairs. For the liberal-humanitarian 
person, it is necessary to have a positive acceptance of culture and 
to attribute an ethical character to human affairs. Liberal-utilitarian 
individuals are accepted by the bourgeois and the intellectual class, 
since they are against the power coming from inherent positions and 
value the power of education and progress, preferably without friction. 

In the conservative stage, the idealist individual seeks practical 
control of situations; the individual accepts the total environment in 
its accidental concreteness, and tries to work the existing order without 
presenting any problems. For the conservative individual, everything 
that exists has a positive and nominal value, solely because it came into 
existence slowly and gradually; the past is experienced as virtually present. 
The conservative individual submits internal freedom to external morality. 

In the socialist-communist stage, the idealist individual seeks 
to fulfill a commitment with order and, at the same time, to create a 
new status quo. For the socialist-communist individual, the ideal is a 
synthesis of several kinds of utopia; this individual rejects immediacy, 
whether chiliastic or conformist. The socialist-communist individual 
idealizes the future, the overthrow of capitalism, and seeks to 
transform ecstatic energy into cultural ideas, glorifying the material 
aspects of existence.

The different stages of  utopian mental i ty,  which 
emerge in a historical sequence, never completely disappear, 
and none of them is incontestably dominant; however,  
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toma posse do mundo exterior e o transforma. O quiliasta vale-se da 
oportunidade, o tempo realizado, o momento do tempo invadido 
pela realidade.

No estágio liberal-humanitário, o idealista pretende ser o 
regulador dos negócios mundanos. Para o liberal-humanitário, são 
necessárias a aceitação positiva da cultura e a atribuição de uma 
tonalidade ética aos assuntos humanos. O liberal-humanitário 
encontra a aceitação da burguesia e da classe intelectual, pois ele é 
contra o poder advindo de posição herdada e valoriza o poder da 
educação e do progresso, preferencialmente sem atritos.

No estágio conservador, o idealista busca um controle 
prático das situações; ele aceita o ambiente total na sua concretude 
acidental, e procura trabalhar a ordem existente sem apresentar 
nenhum problema. Para o conservador, tudo o que existe possui 
um valor positivo e nominal, simplesmente porque veio lenta 
e gradativamente a existir; o passado é experimentado como 
virtualmente presente. O conservador subordina a liberdade interna 
à moral externa.

 No estágio socialista-comunista, o idealista busca realizar um 
compromisso com a ordem e, ao mesmo tempo, criar um novo estado 
de coisas. Para o socialista-comunista, o ideal é uma síntese das várias 
formas de utopia; ele rejeita o imediatismo, seja quiliásmico, seja 
conformista. O socialista-comunista idealiza o futuro, a derrocada 
do capitalismo, e busca transformar as energias extáticas em idéias 
culturais, glorificando os aspectos materiais da existência.

Os diferentes estágios da mentalidade utópica, que emergem 
em uma seqüência histórica, jamais desaparecem por completo, 
e nenhum é, incontestavelmente, dominante; no entanto,  
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it is not by accident that certain trends appear at specific 
moments of the social process. Both, the utopian effort, seeking 
an objective, as well as the possibility, intimately related to it, of 
a broad perspective, usually disintegrate, either in the consulting 
parliamentary council or in the union movement, into a set of 
guidelines to dominate a vast number of concrete details, leading 
to the need for a synthesis. 

It is a characteristic of our days that the limits of 
partial points of view have shown themselves to be evident, 
although extreme groups intend, each one of them separately, 
to posses the total perspective. At our current stage of self-
consciousness we could change society if we all agreed; the 
true obstacle is that each individual finds oneself tied to an 
established system of relations that, in its majority, hinders 
one’s will. The task consists of removing this source of 
difficulty, revealing the hidden motives underlying individual 
decisions and putting the individual in a position to truly 
choose. 

What matters to humankind is to create life conditions that 
will enable one to fulfill one’s essence in complete harmonious 
relationship with one’s fellow creatures. The ultimate goal of 
humankind is the rational creation of humankind itself. Scientific 
knowledge produced by critical consciousness of reality and by 
the dialectical understanding of the need to create a society that 
allows humankind to reach the plenitude of one’s humanization, 
serves this end. Interpersonal eidetic science, psychology, and 
multi-personal eidetic science, sociology, offer the subsidies for 
the acquisition of self-consciousness. 
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nunca é por acaso que determinadas tendências aparecem em 
determinados momentos do processo social. Tanto o esforço 
utópico, visando a um objetivo, quanto a possibilidade, 
intimamente relacionada a ele, de uma perspectiva ampla, em geral 
desintegram-se, seja no conselho consultivo parlamentar, seja no 
movimento sindical, em um conjunto de orientações para dominar 
um vasto número de detalhes concretos, levando à necessidade de 
uma síntese.

Constitui uma característica dos nossos dias que os 
l imites dos pontos-de-vista parciais tenham-se revelado 
evidentes, embora os grupos das extremas pretendam, cada um 
separadamente, possuir a perspectiva total. Em nosso estágio atual 
de autoconsciência, poderíamos mudar a sociedade caso todos 
concordassem; o verdadeiro obstáculo é que cada indivíduo se 
acha preso a um sistema de relações estabelecidas que, em grande 
parte, entrava a sua vontade. A tarefa consiste em remover esta 
fonte de dificuldade, revelando os motivos ocultos subjacentes às 
decisões do indivíduo e colocando-o em condições de realmente 
escolher.

O que importa ao homem é criar as condições de vida que lhe 
permitam realizar a sua essência em plena convivência harmoniosa 
com os semelhantes. A finalidade última do homem é a criação 
racional do próprio homem. A esse fim é que serve o conhecimento 
científico produzido pela consciência crítica da realidade e pela 
compreensão dialética da necessidade de criação de uma sociedade 
que permita ao homem atingir a plenitude de sua humanização. As 
ciências eidéticas interpessoal, psicologia, e multipersonal, sociologia, 
oferecem os subsídios para a aquisição da autoconsciência.
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There is an incontestable negative power that obstructs the socially 
structured paths to arrive at culturally prescribed aspirations. This power 
manifests itself in the frail limits between the norms and the individual, 
in the disorientation that the conflict among the norms causes, and in 
the lack of governance that the absence of norms places the individual, 
in anomie. The extreme aspects of anomie lead to depression, and not 
rarely, to suicide, caused by the disheartenment felt whether because 
of the frustrations in face of unrealizable aspirations, or because of the 
complete satisfaction of all ambitions, that is, by inconformity. 

The human being is usually deeply socialized; although contained 
in individual consciousness, all mental phenomena bear contributions 
from the collective. The realization of the interaction subject-object causes 
the value of the object to be dependent on the perception the individual 
has of it in function of oneself, and that is why the world can show itself 
differently to different observers. Furthermore, every event must be 
considered in function of the operational field and of its history in time. 
Conformity is the conduct of most individuals most of the time. 

The influence of the environment in the history of the individual 
may be observed in the simple interaction between two of them, 
the one who manifests an emotion and the one towards whom this 
emotion is directed , and in the interaction of the most simple social 
aggregates, the nuclear family, genitors and children. The group 
manifests stages, which are those of dependence on a leader, counter-
dependence from the leader, and interdependence with the leader. 
Each person tries to make that the people in one’s circle of relations 
assume roles that will permit the person to live one’s internal dynamic 
plan, which the person is able to do if one’s fantasy has any relationship 
with the fantasies of the other persons involved. 
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Há uma força negativa inconteste que obstrui os caminhos 
socialmente estruturados para se chegar às aspirações culturalmente 
prescritas. Esta força manifesta-se nos tênues limites entre as normas 
e o indivíduo, na desorientação que o conflito entre as normas lhe 
causa, e no desgoverno em que a ausência das normas o coloca, na 
anomia. Os aspectos extremos da anomia levam à depressão e, não 
raro, ao suicídio, pelo desânimo causado, quer pelas frustrações diante 
de aspirações irrealizáveis, quer pela satisfação completa de todas as 
ambições, ou seja, pelo inconformismo.

O ser humano é, em geral, profundamente socializado; se bem 
que acantonados em consciências individuais, os fenômenos mentais 
comportam todos uma contribuição do coletivo. A constatação da 
interação sujeito-objeto faz com que o valor do objeto fique na dependência 
da percepção que o indivíduo tem dele em função de si mesmo, razão pela 
qual o mundo pode mostrar-se diferentemente a observadores diferentes. 
Além disso, todo acontecimento deve ser considerado em função do 
campo operacional e da sua história no tempo. O conformismo é a 
conduta da maioria dos indivíduos a maior parte do tempo.

A influência do meio ambiente na história do indivíduo pode 
ser observada na simples interação de dois deles, o que manifesta a 
emoção e aquele para o qual a emoção vai dirigida, e na interação dos 
agregados sociais mais simples, a família nuclear, genitores e filhos. O 
grupo manifesta estágios, quais sejam o de dependência de um líder, 
o de contra-dependência desse líder, o de interdependência com ele. 
Cada pessoa busca fazer com que as pessoas de suas relações assumam 
papéis que lhe permitam vivenciar seu plano dinâmico interno, o 
que consegue se sua fantasia tem alguma relação com as fantasias das 
demais pessoas implicadas.
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In one’s relationships, a person, many times, adopts a certain posture 
in order to avoid another that, the person imagines, would be disastrous. 
Such posture is the result of the perception, often erroneous, of what this 
person imagines the other, or others, think of them. The individual, as does 
the group, manifests stages, which are the infantile one, of dependence, the 
pre-adolescent one, of rebellion, the adolescent one, of pacification, the 
adult one, communitary, humanistic and cosmic. Groups and individuals 
constantly interact, the latter reinforcing the tendency of the earlier, and 
the first offering the environment for the individual to act. 

The interaction between the group and the individual, which 
frequently occurs, determine opportunities for the development 
of both, group and individual. The stage of dependence of the 
group infantilizes the individuals and childish individuals feed the 
dependence of the group. The stage of counter-dependence of the 
group favors the rebellion of the pre-adolescents and the pacifism of 
the adolescents, which, in turn, maintains the counter-dependence of 
the group. Group interdependence has been, still, a rare phenomenon, 
as well as the adulthood of the individual, showing themselves to be a 
hindrance in their development, which must be urgently eliminated. 

This is the plot we can observe in the scenario where humanity 
appeared, survived, procreated and developed. In this scenario we have 
the human group, this gathering of individuals already well known in 
its structure and dynamics, and the human being, also already well 
known in one’s structure and dynamics, as well as in one’s interaction 
with small and large groups. The development of the individual and 
of the group occur in a similar way. Changes occur in the germ and 
not in the species, in the individual, and not in the group, whereby 
there is the need to know the characters that act in this scenario. 
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Na convivência, uma pessoa, muitas vezes, adota uma 
determinada atitude para evitar outra que, imagina, seria desastrosa. 
Tal atitude decorre da percepção, muitas vezes errônea, do que ela 
imagina que o outro, ou os outros, pensam dela. O indivíduo, assim 
como o grupo, manifesta estágios, que são o infantil, de dependência, 
o pré-adolescente, de revolta, o adolescente, de pacificação, o adulto, 
comunitário, humanístico e cósmico. Grupo e indivíduo interagem 
constantemente, este reforçando a tendência daquele, e aquele 
oferecendo o ambiente para este atuar.

A interação entre o grupo e o indivíduo, que ocorre 
freqüentemente, determina as oportunidades na evolução de ambos, 
grupo e indivíduo. O estágio de dependência do grupo infantiliza 
os indivíduos e os indivíduos infantis alimentam a dependência do 
grupo. O estágio de contra-dependência do grupo favorece a revolta 
dos pré-adolescentes e o pacifismo dos adolescentes que, por sua 
vez, mantêm a contra-dependência do grupo. A interdependência 
grupal tem sido, ainda, um fenômeno raro, bem como a adultez 
do indivíduo, denotando-se um entrave na evolução deles, o qual 
urge eliminar.

Este o enredo que se observa no cenário onde surgiu, sobreviveu, 
procriou e se desenvolveu a humanidade: O grupo humano, este 
aglomerado de indivíduos já bastante conhecido na sua estrutura e 
na sua dinâmica. O ser humano, também já bastante conhecido na 
sua estrutura e na sua dinâmica, bem como na sua interação com 
os pequenos e grandes grupos. O desenvolvimento do grupo e o 
do indivíduo ocorrendo de modo similar. As mudanças ocorrendo 
no germe, e não na espécie, no indivíduo, e não no grupo, donde a 
necessidade de se conhecer as personagens que atuam nesse cenário. 
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2.3 The characters

The described scenario and plot, where the human characters 
act out, have favored their acting, according to the stage they are 
in. It should be noted that, as changes occur in the individuals and, 
afterwards, in the groups, it is fundamentally important to know the 
characters, how they act our and the reasons for this acting. Each 
human being obtains, from the total field, the universe, one’s private 
field, where one operates; this field is the result of one’s perception 
of the total field, which can vary from individual to individual, and 
from stage to stage in the same individual. 

The trajectory of the human being represents the order of succession 
of one’s age, stages, from the encounter of the spermatozoon with the 
ovum until the transformation of the body into dust. This trajectory 
rests on the idea of lived time, the particular time of each human being, 
which only has meaning in comparison with absolute time of the eternal 
universe. Such trajectory realizes itself in terms of occurrences, which need 
a place in time, that is, an order of coexistences succeeds in space-time, 
creating the history of the individual. The emergence and trajectory of a 
human being are a harmonic part of the universal concert. 

The childhood of the human being owes its existence to the 
fecundation of the ovum by the spermatozoon, a fact ignored by 
humanity for a long time in its history and still ignored by many of our 
contemporaries. The child, when one is born, becomes a character in 
the environment that welcomes him/her, although the child does not 
know that one is being a character. Each child, when it is born begins 
a life full of needs; the assistance that a child needs is offered to the 
child, with greater or lesser facility, with greater or lesser willingness,  
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2.3 As personagens

O cenário e o enredo descritos, onde atuam as personagens 
humanas, têm favorecido a atuação delas, conforme o estágio em 
que se encontram. É de notar-se que, como as mudanças ocorrem 
nos indivíduos e, posteriormente, nos grupos, é de fundamental 
importância conhecer as personagens, o modo como atuam e o 
porquê dessa atuação. Cada ser humano retira, do campo total, o 
universo, o seu campo particular, no qual opera; este campo decorre 
da sua percepção do campo total, que pode variar de indivíduo para 
indivíduo, e de estágio para estágio no mesmo indivíduo.

A trajetória do ser humano representa a ordem de sucessão de 
suas idades, etapas, desde o encontro do espermatozóide com o óvulo 
até a transformação do corpo em pó. Essa trajetória repousa na idéia 
do tempo vivido, o tempo próprio de cada ser humano, que só tem 
sentido em comparação com o tempo absoluto do universo eterno. 
Tal trajetória efetiva-se em termos de ocorrências, que necessitam de 
lugar no tempo, isto é, uma ordem de coexistências sucede no espaço-
tempo, criando a história do indivíduo. O surgimento e a trajetória 
de um ser humano são parte harmônica do concerto universal.

A infância do ser humano deve sua existência à fecundação 
do óvulo pelo espermatozóide, fato ignorado pela humanidade 
durante um longo período da sua história e ainda ignorado por 
muitos dos nossos coetâneos. A criança, ao nascer, torna-se uma 
personagem no ambiente que a acolhe, embora não saiba que está 
sendo essa personagem. Cada criança, ao nascer, inicia uma vida 
cheia de carências; os serviços de que necessita lhe são prestados 
com menor ou maior facilidade, com menor ou maior boa vontade,  
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according to the material and emotional resources of those who are 
impelled to assist the child, either out of a sense of duty and/or for pleasure. 

With the emergence of memory the child incorporates one’s role 
of needy helpless being, with that of fearful child, dreading that one’s 
routine is changed and that the satisfaction of one’s primary organic 
needs stops occurring. Taking one’s routine as the basis, the child 
becomes attached to the person who cares for him/her, and adopts 
the simplistic conduct of always pleasing the person from whom the 
child receives the care one needs. The child who does not free oneself 
from the sensation of being abandoned may become fixated in this 
conduct of subservience for the rest of one’s life. In moments of satiety, 
the child already begins to outline movements of rebellion. 

Powerless in face of fear, the child starts to feel fed up with this 
subservient behavior which, furthermore, does not always offer the 
guarantee that the child will not be abandoned in one’s needs, and the child 
incorporates one’s roles of helpless needy child and of fearful child, with the 
role of rebellious child. The child starts to adopt the also simplistic conduct 
of always being aggressive towards the person who, according to the child’s 
understanding, should care for one. The child who does not free oneself 
from the sensation of having to react to possible abandonment may become 
fixated in this conduct of rebellion for the rest of one’s life. At moments of 
calmness, the child already outlines the search for other roles. 

Once the child is able to perceive that rebelling will not always lead 
to getting what one wants, the child incorporates the roles of helpless 
needy child and of fearful and angry child, with the role of shrewd child. 
The child starts to adopt the also simplistic conduct of pretending to be 
choleric or shy or helpless, according to what the child’s imagination 
concludes to be the posture that will gratify one at each time.  
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conforme as condições materiais e emocionais daqueles que são 
impelidos a assisti-la, por dever e/ou por prazer.

Com o surgimento da memória, a criança incorpora ao seu 
papel de carente desvalida o de criança medrosa, receando que 
sua rotina seja mudada e que a satisfação das suas necessidades 
orgânicas primárias deixem de ocorrer. Tomando a rotina como 
base, ela se apega a quem cuida dela, e adota a conduta simplista 
de agradar sempre a pessoa de quem recebe os cuidados de que 
necessita. A criança que não se liberta da sensação de estar 
sendo abandonada pode fixar-se nessa conduta de subserviência 
para o resto da vida. Nos momentos de saciedade, ela já esboça 
movimentos de rebelião.

Impotente diante do medo, a criança passa a ficar saturada 
desse comportamento de subserviência que, aliás, nem sempre lhe 
oferece garantia de que não será abandonada nas suas carências, e 
incorpora aos seus papéis de carente desvalida e de criança medrosa 
o de criança revoltada. Passa a adotar a conduta, também simplista, 
de agredir sempre a pessoa que, segundo sua concepção, deveria 
cuidar dela. A criança que não se liberta da sensação de ter que reagir 
ao possível abandono pode fixar-se nessa conduta de revolta para o 
resto da vida. Nos momentos de acalmia, ela já esboça a busca de 
outros papéis.

Capaz de perceber que nem sempre revoltar-se vai levá-
la a obter o que deseja, a criança incorpora aos seus papéis de 
carente desvalida e de criança medrosa e enraivecida o de criança 
esperta. Passa a adotar as condutas, também simplistas, de fingir-
se colérica ou tímida ou desvalida, conforme sua imaginação 
conclua qual a atitude que vai gratificá-la em cada momento.  
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The child who does not free oneself from the feeling that they must 
dissimulate all the time fixates oneself in pretense and only acts in the 
sense of established lack of authenticity. Such posture may lead the child 
to obtain such satisfactory secondary gains that the child may never 
become conscious of the dishonorable life one has created for oneself. 

As a result of the maturation of one’s body, the child develops 
from the living of various responses, disordered and inconsequent, to 
reasonable responses. The child starts to respond to the environment 
frankly and honestly, and only acts in the sense of naïve authenticity. 
Such posture of frankness can lead to such satisfactory practical results 
that the child might never become conscious of the embarrassments 
that such frankness may cause. However, if the child suffers the 
disappointment of being criticized for one’s posture, one will start to 
look for arguments to justify it. Such arguments are founded in a very 
precarious kind of philosophy, which lead the child, when disbelieved, 
to avail to relative aggressiveness. 

Next, no longer a child, the individual develops from the 
living of naïve reasonable responses to responses of reasonable doubt. 
However, one’s living is caricatural since one does not yet have the 
definite characteristics of an adult. The new parts of one’s body, the 
sexual flourishing and the capacity to abstract, do not fit into the 
whole, they appear as disconnected ornaments, acquisitions without 
a function.  The preadolescent needs to receive correct information 
about these new functions, which includes guidance about their 
importance and usefulness for one’s fulfillment as a total being. 
Although one’s spontaneous emotional reaction is of anger, one’s 
reasoning leads the individual to seek outline of affectivity whenever 
one feels secluded because of one’s aggressiveness. 
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A criança que não se liberta da sensação de que deve dissimular o 
tempo todo fixa-se na farsa e só atua no sentido da inautenticidade 
estabelecida. Tal atitude pode levá-la a obter benefícios secundários 
tão satisfatórios que ela jamais venha a conscientizar-se da vida de 
desonra que criou para si mesma.

Em decorrência da maturação do seu organismo, a criança 
evolui da vivência de respostas várias, desordenadas e inconseqüentes, 
para respostas arrazoadas. Passa a responder ao ambiente com 
franqueza e honestidade, e só atua no sentido da autenticidade 
ingênua. Tal atitude de franqueza pode levá-la a resultados 
práticos tão satisfatórios que ela jamais venha a se conscientizar 
dos embaraços que sua franqueza pode causar. No entanto, se 
ela sofrer o desapontamento de ser criticada pelas suas atitudes, 
passará a procurar argumentos para as justificar. Tais argumentos 
fundamentam-se em uma filosofia bastante precária, que a leva, 
quando desacreditada, a valer-se de uma relativa agressividade.

Em seguida, já não mais criança, o indivíduo evolui da vivência 
de respostas arrazoadas ingênuas para respostas de dúvida arrazoada. 
No entanto, sua vivência é caricatural, pois ainda não tem as 
características definidas do adulto. As novas peças do seu organismo, 
a floração sexual e a capacidade de abstração, não se encaixam no 
conjunto, aparecem como ornamentos desconexos, aquisições sem 
função. Necessita, o pré-adolescente, receber informações corretas 
sobre essas novas funções, o que inclui orientação sobre a importância 
e a utilidade delas para sua realização como um ser total. Embora 
sua reação emocional espontânea seja a de cólera, sua razão o leva 
a buscar esboços de afetividade sempre que se sente alijado pela sua 
agressividade.
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No longer so belligerent, the individual, now an adolescent, 
seeks agreement, pacification. One’s living is closer to the reality of 
the adult, since one is no longer a caricature of a human being and 
one’s general appearance is closer to adulthood. The newly-emerged 
parts of one’s body, the sexual flourishing and the capacity to abstract, 
begin to find their place in the whole of the adolescent’s being, already 
appearing as articulate members of a functional whole. One still needs 
a lot of information about life, mainly about the rules of the sexual 
game, of sexual love and of love in general. Although one’s spontaneous 
emotional reaction is of fear, one’s reason leads the individual to seek 
conduct of love, but without complete discernment about the rules 
of life. 

As one’s perceptions about life broaden, there emerges the need 
of a synthesis of their confluences, which demands ever more freedom 
to act. The human being becomes then an adult, finds in one’s core, 
one’s center. Such living is already adult living of reality in all its 
aspects. The individual’s sexual functions and capacity to abstract 
become habitual, and one’s whole body works in an integrated and 
harmonious way, leading to the beginning of the sensation of plenitude 
that only one who finds oneself, truly and consciously, in the median 
point of the occurrences of one’s existing can have. The individual still 
needs information about life, but already at the level of close personal 
and social relations, family and community. 

Increasingly broadening one’s relationships, one’s living being 
that of the plenitude of the being, the adult individual starts to 
participate in existence, consciously committing oneself with it 
beyond the limits of mere communitary living, acting as a model, as 
a propeller of the progress of humanity in its journey to the absolute. 
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Já não mais tão aguerrido, o indivíduo, agora adolescente, busca 
a concórdia, a pacificação. Sua vivência está mais próxima da realidade 
do adulto, pois não é mais caricatura de gente e seu aspecto geral está 
mais próximo da adultez. As peças do seu organismo recém-surgidas, a 
floração sexual e a capacidade de abstração, vão encontrando seu lugar 
no conjunto do seu ser, aparecendo já como membros articulados de 
um todo funcional. Necessita ele, ainda, de muitas informações sobre 
a vida, principalmente sobre as regras do jogo sexual, do amor sexual 
e do amor em geral. Embora sua reação emocional espontânea seja 
de medo, sua razão o leva a buscar condutas de amor, mas sem um 
discernimento completo das regras da vida.

À medida que suas percepções sobre a vida se ampliam, surge a 
necessidade de uma síntese das confluências delas, o que exige cada 
vez mais liberdade para agir. O ser humano torna-se, então, adulto, 
encontra, no seu âmago, o seu centro. Tal vivência já é uma vivência 
adulta da realidade em todos os seus aspectos. Suas funções sexuais e 
sua capacidade de abstração tornadas habituais, seu organismo todo 
funcionando de forma integrada e harmoniosa, levam-no aos albores 
da sensação de plenitude que só pode ter aquele que se encontra, 
verdadeira e conscientemente, no ponto médio das ocorrências 
do seu existir. Necessita ele, ainda, de informações sobre a vida, 
mas já no plano das relações pessoais e sociais próximas, família e 
comunidade.

Ampliando, cada vez mais, os seus relacionamentos, sua 
vivência sendo a da plenitude do ser, passa a participar da existência, 
comprometendo-se conscientemente com ela além dos limites do 
viver simplesmente comunitário, atuando como modelo, como 
propulsor do progresso da humanidade na caminhada para o absoluto.  
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In order to unite oneself even more, the individual knows that one 
needs that all of those people one lives with also increasingly see the 
truth, the essence of things, which is, for one who knows how to see, 
entirely in their appearance, as a faithful picture, or as a concealment 
of it, or as a path towards it. The individual needs thus, at each 
moment, to understand one’s role in one’s own development, and in 
the development of others and of humanity, and act humanistically. 

As the human being develops, one no longer satisfies oneself 
only on the current earthly level, and one’s love of the Absolute, of the 
Divine, starts to gain space inside and outside one’s being. One’s living 
is that of illuminated plenitude, of the being who, existing, committed 
to existence, assumes the role of model, since one recognizes that the 
destine of the world depends on the acting of each one in particular 
and of everyone in general. Keeping the spirit of communion and of 
sublimation, of love towards humanity, the individual makes one’s 
participation in the unification of the whole through universal love 
more vigorous. To serve and to love, to serve with love, now and 
always, becomes one’s motto till the end, aspiring towards eternity. 

These are the characters the human being represents throughout 
one’s existence: At the beginning, one is without knowing that one is 
being, and one is a needy and helpless child. Once memory emerges, it is 
added, to the role of needy and helpless child, that of fearful and obedient 
child, so that one will lack nothing. Disappointed because obedience 
does not always guarantee the individual the care one needs, one rebels. 
Noticing that rebellion also does not always bring the desired benefits, 
one seeks to vary one’s conduct in order to obtain that which one needs. 
Due to the maturation of one’s body, the individual is able to develop to 
practicalness, to preadolescence, to adolescence and to adulthood. 
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Para unir-se mais, sabe que necessita que todos aqueles com os 
quais convive também vejam cada vez mais a verdade, a essência 
das coisas, que está, para quem sabe ver, inteira na aparência delas, 
como retrato fiel, ou como encobrimento dela, ou como caminho 
para ela. Necessita ele, pois, a cada momento, compreender o 
seu papel na evolução, sua, dos demais e da humanidade, e atuar 
humanisticamente.

À medida que evolui, o ser humano não se satisfaz mais apenas no 
plano terreno atual, e seu amor ao Absoluto, ao Divino, vai ganhando 
lugar dentro e fora do seu ser. Sua vivência é a da plenitude iluminada, 
daquele ser que, existindo, comprometido com a existência, assume 
o papel de modelo, pois reconhece que o destino do mundo depende 
da atuação de cada um em particular e de todos em geral. Mantendo 
o espírito de comunhão e de sublimação, o amor à humanidade, 
torna mais vigorosa sua participação na unificação do todo pelo amor 
universal. Servir e amar, servir com amor, agora e sempre, torna-se o 
seu lema até o fim, com aspiração à eternidade.

Estas as personagens que o ser humano representa no decorrer 
da sua existência: No início, é sem saber que está sendo, e é uma 
criança carente e desvalida. Ao surgir a memória, acrescenta, ao 
papel de carente e desvalida, o de medrosa e obediente, para que 
nada lhe falte. Decepcionada porque a obediência nem sempre 
lhe garante os cuidados de que necessita, revolta-se. Percebendo 
que a revolta, também, nem sempre lhe traz o benefício desejado, 
procura variar suas condutas para obter aquilo de que necessita. 
Em decorrência da maturação do seu organismo, consegue evoluir 
para a praticidade, para a pré-adolescência, para a adolescência e 
para a adultez.
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The scenario and the plot where the characters act out can facilitate 
or obstruct their acting. From this intricate game of interests we have 
observed a political dominance in which the great majority of needy 
and helpless individuals are terrified in face of the memory of privations. 
Rebellions, when they occur, are stifled by the powerful ones, who are 
interested in subservience and accommodation. Even those who are able 
to play to appease the powerful ones, are tied to the threads of their 
own survival, without greater action to benefit those who are helpless. 
What has happened is the simple exchange of powerful people, who 
do not show any interest in tearing apart the threads of conformity. 

Conformity is thus the behavior of most people most of the 
time, with the aim of survival, of fleeing privations. Inconformity, in 
turn, leads to unthought-of innovations, primitive ritualism, evasion of 
responsibility and belligerent rebelliousness. Frustrated intellectuals get 
disoriented: they affiliate with the socialist-communist proletariat; or 
they become skeptics; or they become clergy; or they isolate themselves 
from the world, becoming ecstatic idealists. The true obstacle to 
development, whether of the individual or of humanity, are the hidden 
motives subjacent to individual and collective decisions which hinder 
the choice of the true, the good, the beautiful and the holy, which result 
from free thinking. 

2.4 The question

2.4.1 The problem

The history of humanity has recorded innumerable impediments to 
development. The primordial one is the lack of knowledge of the universe,  
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O cenário e o enredo onde atuam as personagens podem facilitar 
ou entravar suas atuações. Desse intrincado jogo de interesses tem-
se observado uma dominância política em que a grande maioria de 
indivíduos carentes e desvalidos se apavora diante da memória das 
privações. As revoltas, quando ocorrem, são abafadas pelos poderosos, 
aos quais interessam a subserviência e a acomodação. Mesmo aqueles 
que conseguem jogar para aplacar os poderosos, ficam presos nas 
malhas da sua própria sobrevivência, sem maiores atuações em proveito 
dos desvalidos. O que tem ocorrido é a simples troca de poderosos, 
que não demonstram interesse em romper as malhas do conformismo.

O conformismo é, pois, a conduta da maioria dos indivíduos 
a maior parte do tempo, com vistas à sobrevivência, à fuga das 
privações. O inconformismo, por sua vez, leva a inovações impensadas, 
ritualismo primitivo, evasão de responsabilidades e rebelião aguerrida. 
Os intelectuais frustrados desorientam-se: ou se filiam ao proletariado 
socialista-comunista; ou tornam-se céticos; ou tornam-se religiosos; 
ou se isolam do mundo, tornando-se idealistas extáticos. O verdadeiro 
obstáculo à evolução, quer do indivíduo, quer da humanidade, são 
os motivos ocultos subjacentes às decisões individuais e coletivas que 
impedem a escolha do verdadeiro, do bom, do belo e do santo, que 
decorre do livre pensar.

2.4 A questão

2.4.1 O problema

A história da humanidade tem registrado inúmeros empecilhos 
para sua evolução. O primordial deles é o desconhecimento do universo,  
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this vast scenario where it takes place; such lack of knowledge, 
generating a quite primitive religiosity, including the belief in a 
God that punishes its creatures, has kept individuals in childish 
fear and subservience. The recording of maxims of the highest level 
of practicalness and abstraction, although very disseminated, has 
not guaranteed their enjoyment. The same has happened with the 
knowledge acquired about the human being and human group, which 
is not applied to their well-being. 

What fills this scenario, its plot, which has been considered in 
terms of the collectivity, has not given enough relevance to the fact that 
changes occur in the individual and not in the group. As a consequence, 
groups have stifled the development of individuals, which has hindered 
the individual’s action in the sense of nourishing the development 
of the group. Conservatism, the posture of groups most of the time, 
hinders the opportunity of a renewing chiliasm, it encompasses liberal-
humanitarianism and inhibits it in its ethical preoccupation, it stifles 
communist-socialism in its eagerness to correct capitalism. Thus, the plot 
of this scenario has been retrograde and an inhibitor to development.

Acting in this poorly known scenario, obstructed by a retrograde 
plot which is also an inhibitor to development, the characters that 
act out in this scenario have suffered such a flattening out of their 
expansion that they find themselves, in their majority, cornered in 
fear and submission. Very few individuals, and for a very short time, 
have rehearsed rebellions, which are soon stifled with the threat of 
reprisal. Those who rehearse shrewdness, and who are very few, usually 
avail themselves of it only for their own benefit. Those who rehearse 
practicalness, preadolescent rebelliousness and adolescent pacifism 
succumb in conformism. There are practically no adults. 
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este cenário imenso onde ela transcorre; tal desconhecimento, gerando 
uma religiosidade bastante primitiva, inclusive com a crença em um 
Deus que castiga suas criaturas, tem mantido os indivíduos no medo 
infantil e na subserviência. O registro de máximas do mais alto nível 
de praticidade e de abstração, embora bastante divulgadas, não tem 
garantido o aproveitamento delas. O mesmo tem ocorrido com 
os conhecimentos adquiridos sobre o ser humano e sobre o grupo 
humano, que não são aplicados em benefício deles.

O estofo desse cenário, o seu enredo, que tem sido considerado 
em termos de coletividade, tem relegado a segundo plano o fato 
de que as mudanças ocorrem no indivíduo e não no grupo. Como 
conseqüência, os grupos têm abafado a evolução dos indivíduos, o 
que tem impedido sua atuação no sentido de fomentar a evolução 
deles, grupos. O conservadorismo, a atitude dos grupos a maior parte 
do tempo, impede a oportunidade do quiliasma renovador, encampa 
o liberal-humanitarismo e o inibe na sua preocupação ética, abafa o 
socialismo-comunista no seu afã de corrigir o capitalismo. Assim sendo, 
o enredo desse cenário tem sido retrógrado e inibidor da evolução.

Atuando nesse cenário pouco conhecido, emperrado por 
um enredo retrógrado e inibidor da sua evolução, as personagens 
que nele atuam têm sofrido tal achatamento da sua expansão que 
encontram-se, na sua grande maioria, acantonadas no medo e na 
submissão. Muito poucos indivíduos, e por muito pouco tempo, 
ensaiam revoltas, que são logo abafadas com as ameaças de represália. 
Aqueles que ensaiam a esperteza, e que são pouquíssimos, em geral 
valem-se dela apenas em seu próprio benefício. Os que ensaiam 
a praticidade, a revolta pré-adolescente e o pacifismo adolescente 
sucumbem no conformismo. Os adultos, praticamente não os há.
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The true obstacle to development, whether of the individual or of 
humanity, are the hidden reasons subjacent to individual and collective 
decisions that hinder the choice of the true, the good, the beautiful and the 
holy and this has led the human being and the human group to a series of 
misunderstandings that are the main source of one’s habitual themes, from 
the most burlesque comedy to the most dramatic tragedy. Such obstacles 
are the result of lack of self knowledge, which fixates individuals and 
groups in communication at the inferior consummatory level, a level that 
engages itself only in the well-being of the individual. One may visualize 
the disagreement of individuals among themselves, of individuals with 
different groups and of different groups among themselves. 

The child, in its first months, is a burden for the individuals 
who have not yet reached adulthood; even for those who have reached 
adulthood, the child is a great responsibility given the cares the child 
needs. According to their fixations, immature adults have a typical 
posture in face of such challenge: those who are afraid transmit to the 
child their insecurity, increasing the child’s discomfort; the choleric ones 
attack the child’s neurological balance; the shrewd ones fake competence 
and may, with such posture, cause the child a lot of damage; the practical 
ones believe in their pseudo-competence; the preadolescent ones want 
to subjugate the child; the adolescent ones seek to pacify the child, not 
being aware of the typical signs of their possible discomfort. 

Immature adults therefore fail: with the fearful child, who 
needs to be assured; with the choleric child, who needs to be 
pacified; with the pretending child, who needs to be warned 
of one’s extrapolation of reality; with the practical child, who 
needs to understand that some of the child’s behavior, apparently 
practical today, can have noxious consequences in the long term;  
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O verdadeiro obstáculo à evolução, quer do indivíduo, 
quer da humanidade, e que são os motivos ocultos subjacentes 
às decisões individuais e coletivas que impedem a escolha do 
verdadeiro, do bom, do belo e do santo, tem levado o ser humano 
e o grupo humano, a uma série de equívocos que constituem 
a maior fonte da sua temática habitual, da mais burlesca 
comédia à mais dramática tragédia. Tal obstáculo decorre da 
falta de autoconhecimento, que fixa os indivíduos e os grupos 
na comunicação ao nível consumatório inferior, aquela que 
só se ocupa do bem-estar individual. Podem visualizar-se os 
desentendimentos dos diferentes indivíduos entre si, a eles com 
os diferentes grupos e dos diferentes grupos entre si.

A criança, nos seus primeiros meses, é uma carga para os 
indivíduos que não atingiram a adultez; mesmo para os adultos, ela é 
uma grande responsabilidade em face dos cuidados que está a carecer. 
Conforme suas fixações, adultos imaturos têm atitudes típicas diante de 
tal desafio: os medrosos transmitem-lhe sua insegurança, aumentando 
o seu desconforto; os coléricos agridem seu equilíbrio neurológico;os 
espertos fingem competência e podem, com tal atitude, causar-lhe 
muitos danos; os práticos crêem na sua pseudocompetência; os pré-
adolescentes querem subjugá-la; os adolescentes buscam pacificá-la, 
não estando atentos aos avisos típicos de seu possível mal-estar.

Os adultos imaturos falham, pois: com a criança medrosa, que 
necessita ser tranqüilizada; com a criança colérica, que necessita ser 
apaziguada; com a criança farsante, que necessita ser alertada nas 
suas extrapolações da realidade; com a criança prática, que necessita 
compreender que algumas das suas condutas, aparentemente 
práticas hoje, podem ter conseqüências nocivas a longo prazo;  
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with the preadolescent, who needs to be clarified about one’s illogical 
arguments; with the adolescent, who needs to be warned of its lack 
of astuteness in one’s indiscriminate attitude of pacification, often 
placing at risk the common good. 

Equally, immature groups fail in their response to 
children, to preadolescents and to adolescents, and for the 
same reasons, they also fail in their service to other immature 
groups. Such state of affairs is quite discouraging for the 
progress of the individual and of humanity. However, advances 
in the sciences have been providing safe guidance in the 
sense of assisting individuals and groups in development. 
Such advances, disciplined by procedures set forth by the 
knowledge of the laws of learning, offer a safe technique for 
the ultimate goal of humankind, which is the rational creation 
of humankind itself. 

2.4.2 The solution

The technique I am proposing is based on the assertion that 
the human being goes from ignorance, existential spontaneous life, 
to wisdom, full and reflective life, through the means of knowledge, 
which is universal, only one in its essence, diverse in its appearance. 
The technique considers belief in God a way, a phase in the human 
being’s search for oneself, and forestalls itself against the mirroring 
of the spirit, which makes one imagine God according to one’s 
need at each moment in one’s development, and hinders the 
understanding of the meaning of pure knowledge, of unity of thought, 
which leads, necessarily, to the idea that, if the universe is there,  
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com o pré-adolescente, que necessita receber esclarecimentos sobre 
suas argumentações ilógicas; com o adolescente, que necessita ser 
alertado para sua falta de malícia na sua atitude indiscriminada de 
pacificação, pondo em risco, muitas vezes, o bem comum.

Igualmente, os grupos imaturos falham no atendimento 
às crianças, aos pré-adolescentes e aos adolescentes, e, pelas 
mesmas razões, falham também no atendimento aos demais 
grupos imaturos. Tal estado de coisas é bastante desanimador 
para o progresso do indivíduo e da humanidade. No entanto, os 
avanços das ciências vêm proporcionando orientação segura no 
sentido da assistência aos indivíduos e aos grupos em evolução. 
Tais avanços, disciplinados pelos procedimentos ditados pelo 
conhecimento das leis da aprendizagem, oferecem uma técnica 
segura para a finalidade última do homem, que é a criação racional 
do próprio homem.

2.4.2 A solução

A técnica que estamos propondo parte da afirmação de que 
o ser humano passa da ignorância, a vida espontânea existencial, 
à sabedoria, a vida reflexiva e plena, por meio do conhecimento, 
que é universal, único em sua essência, diverso em sua aparência. 
A técnica considera a crença em Deus um modo, uma etapa do ser 
humano na busca de si mesmo, e previne-se contra o espelhismo 
do espírito, que o faz imaginar Deus conforme a sua necessidade 
em cada momento da sua evolução, e impede a compreensão 
do sentido do conhecimento puro, da unidade do pensamento, 
que leva, necessariamente, à idéia de que, se o universo aí está,  
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something or someone has created it, therefore the inevitable notion 
of the possible existence of a Creator. 

Nature, in its diversity, starting from the individual’s own body, 
is a set of symbols that integrates the individual into the visible world, 
the super-symbol called Creation, from which one must avail in order 
to develop. Reading the symbol leads to understanding the meaning 
of individual life and of existence as a whole. Nature, reality, has been 
read differently due to the use of different methods, following paths 
that are often opposite, which may instruct a common ordering of 
all data gathered, so that no effort of human thought in this matter is 
wasted. It all points to the fact that, although human understanding 
has not captured it, there must be a purpose to life. 

Reading the particular dramatization, whether of the individual 
or of the group, leads to finding the place where each one abandoned 
the path of authenticity, and having given up to the fallacies of 
one’s particularizing reasoning, went towards the sterile fight of 
mystification. Knowledge, since it is universal, one in its essence, 
diverse in its appearance, and therefore since it has the intention of 
encompassing all the truth the human being has been able to detect, 
seeks to maintain the true meaning of pure knowledge, of the unity 
of thought, which explains the constant relationship between the 
fulfillment of the being and of the being in the world, and which 
supposes that there is a functional technique of the law of God, which 
points towards a truth, a goal, a destiny. 

The proposed technique points towards safe knowledge 
in order that the individual and the group, who are removed 
from harmonization with themselves and with the universal 
whole,  may return to the path of their  development.  
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algo ou alguém o criou, donde a noção inevitável da possível 
existência de um Criador.

A natureza, na sua diversidade, a partir do próprio corpo do 
indivíduo, é um conjunto de símbolos que o integra no mundo 
visível, o supersímbolo chamado Criação, do qual deve valer-se para 
sua evolução. A leitura do símbolo leva à compreensão do sentido 
da vida individual e da existência como um todo. A natureza, 
a realidade, tem sofrido leituras diferentes, em decorrência da 
utilização de métodos diversos, seguindo caminhos muitas vezes 
opostos, que podem instruir uma ordenação comum de todos 
os dados obtidos, para que não se percam quaisquer esforços do 
pensamento humano nesse sentido. Tudo indica que, embora o 
entendimento humano não a tenha captado, deve haver uma meta 
para a vida.

A leitura da dramatização particular, seja do indivíduo, seja do 
grupo, leva à localização de onde cada um abandonou o caminho da 
autenticidade e, entregue às falácias do seu raciocínio particularizante,  
enveredou para a luta estéril da mistificação. O conhecimento, 
sendo universal, único em sua essência, diverso em sua aparência, e 
pretendendo, desse modo, conter toda a verdade que o ser humano 
tem conseguido detectar, procura manter o verdadeiro sentido do 
conhecimento puro, da unidade do pensamento, que explica a 
constante relação entre a realização do ser e do ser no mundo, e que 
supõe haver uma técnica funcional da lei de Deus, que aponta para 
uma verdade, uma meta, um destino.

A técnica proposta indica um conhecimento seguro para que 
o indivíduo e o grupo, afastados da harmonização consigo mesmos 
e com o todo universal, possam retomar o caminho da sua evolução.  
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It intends to propitiate the return to the living remains of each 
individual and of each group and to follow the free examination of 
these remains, with the aim of reprogramming behavior in the sense 
of taking up again the path of redemption. Since the human being is a 
pilgrim, in one’s private pilgrimage from the cradle to one’s grave, one 
needs to be helped in the sense of becoming aware of one’s peculiar 
situation of thinking animal, of a creature that is a participant in the 
work of the Creator, in order to be able to fulfill one’s destination. 

The human being, who has in one’s intimateness, the whole 
truth, needs to stop fearing loneliness, to feel oneself in the whole 
and to serve the whole. In order to do so, the human being needs 
to be in peace, to be in harmony with oneself, to discipline oneself, 
to acquire or reacquire one’s own center, to follow one’s own path, 
which includes, necessarily, to deny oneself the role of victim, the 
only way to obtain and reaffirm one’s integrity, which also includes, 
to avoid disturbing the journey of one’s fellow creatures in the search 
of their own integrity. The rational planning of life, which consists of 
framing the individual into the organic functioning of the universe 
where one lives, is the result of harmonization with the thought that 
directs action which works in all that exists. 

It is up to the human being to enter the game of life as it is, and it is 
necessary that one is prepared to perceive the separatisms and to abandon 
the nebulous and useless domain of illusions, joining the cohort of those 
who integrate themselves in the unicity, in the universal. Noticing that 
life is work, the human being concludes that one’s salvation is dependent 
on learning the meaning of life, which necessarily includes, learning to 
survive. Existential daily life, in the scenerio where the human being and 
the human group move about, acting out their plot, fulfilling their roles,  
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Ela pretende propiciar a volta aos resíduos vivenciais de cada indivíduo 
e de cada grupo e acompanhar o livre-exame desses resíduos, com 
vistas à reprogramação das condutas no sentido da retomada da via 
da redenção. Uma vez que o ser humano é um peregrino, da sua 
peregrinação particular do berço ao túmulo, precisa ser auxiliado no 
sentido de conscientizar-se da sua situação peculiar de animal pensante, 
de criatura partícipe na obra do Criador, a fim de poder cumprir a 
sua destinação.

O ser humano, que tem, no seu íntimo, a verdade toda, necessita 
deixar de temer a solidão, sentir-se no todo e ao todo servir. Para tal 
fim, necessita estar em paz, harmonizar-se, disciplinar-se, adquirir, ou 
readquirir, o próprio centro, seguir o seu próprio caminho, o que inclui, 
necessariamente, negar-se ao papel de vítima, única forma de obter e 
de reafirmar sua integridade, o que inclui, também, evitar perturbar 
a caminhada do seu próximo na busca da sua própria integridade. 
A planificação racional da vida, que consiste no enquadramento do 
indivíduo no funcionamento orgânico do universo em que vive,  
decorre da harmonização com o pensamento diretor da ação que 
opera em tudo que existe.

Competindo ao ser humano entrar no jogo da vida como ele é, 
necessário se faz estar ele preparado para perceber os separatismos e 
abandonar o terreno nebuloso e improfícuo das ilusões, ingressando 
na coorte daqueles que se integram na unicidade, no universal. 
Percebendo que a vida é trabalho, conclui ele que sua salvação fica 
na dependência do aprendizado do sentido da vida, que inclui, 
necessariamente, o aprendizado da sobrevivência. A vida cotidiana 
existencial, no cenário onde o ser humano e o grupo humano 
se movem, atuando o seu enredo, realizando os seus papéis,  
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is the material they have to learn to survive and to carry out their 
destination. 

The impediments for the development of the human being and 
of the human group, which are lack of knowledge of the universe, 
belief in a God that punishes its creatures, and not putting into 
practice acquired knowledge, mainly the knowledge that changes 
occur in the individual and not in the group, are nourished by 
conservatism, and are a great problem for humanity. The solution 
for this problem, which can be found in self-knowledge, in the 
passage from ignorance to wisdom, is dependent on the use of a 
safe technique for promoting the abandonment of mystification and 
the restatement of the path of redemption, and it is this technique 
that we will now present. 

2.5 The technique

My intention is to give a very clear and concise view of 
our work, which has lasted for over half a century, and which 
has been recorded, in its operational details, in a voluminous 
basic manual and in eight complementary manuals. The result 
has been total, whether individually or in group, and the 
group work has shown itself to be richer in all senses, given 
the multiplicity of experiences and the possibility of perceiving 
the most varied games during the sequence of developmental 
phases. 

The technique was called “analytical-phenomenological-existential”, 
and its acronym is “APET”. Its operationalization is carried out based on 
real and ideal knowledge of the phenomenon human life in the universe.  
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é o material com o qual contam para aprenderem a sobreviver e para 
realizarem sua destinação.

Os empecilhos para a evolução do ser humano e do grupo 
humano, que são o desconhecimento do universo, a crença em um 
Deus que castiga suas criaturas e a não aplicação dos conhecimentos 
adquiridos, principalmente o de que as mudanças ocorrem no 
indivíduo e não no grupo, são alimentados pelo conservadorismo, 
constituindo um grande problema para a humanidade. A solução 
para esse problema, que se encontra no autoconhecimento, na 
passagem da ignorância para a sabedoria, fica na dependência da 
utilização de uma técnica segura para a promoção do abandono 
da mistificação e a retomada da via da redenção, técnica esta que 
passamos a expor.

2.5 A técnica

Nossa intenção é a de dar uma notícia bem clara e concisa 
do nosso trabalho, que já dura mais de meio século, e que está 
registrado, nos seus detalhes operacionais, em um alentado 
manual básico e em oito manuais complementares. O resultado 
tem sido total, quer individualmente, quer em grupo, sendo 
que, neste último caso, tem-se mostrado mais rico em todos os 
sentidos, dada a multiplicidade de experiências e a possibilidade 
de percepção dos mais variados jogos durante a seqüência das 
etapas evolutivas.

A técnica foi denominada “analítico-fenomenológico-existencial”, 
cuja sigla ficou sendo “TAFE”. Sua operacionalização se dá com base no 
conhecimento real e ideal do fenômeno vida humana neste universo.  
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It teaches that the human being passes from ignorance to wisdom 
through knowledge. It seeks to follow the normal and the pathological 
development of the human being and of the human group, in 
function of the general law of harmonization and of the particular 
laws of the living field, of perception, of emotion, of intelligence, of 
consciousness, of morality, of sexuality and of religiosity, which inform 
the laws of personality and of syntality, set of personalities, under the 
primacy of the operational law of learning. 

The technique points out a safe procedure in order for the 
individual and the group, who are removed from harmonization 
with themselves and with the universal whole, to return to the 
path of their development. It intends, therefore, to propitiate 
the return to the living remains of each individual and of each 
group and to follow the free examination of the remains, with the 
aim of reprogramming behavior in the sense of taking up again 
the path of redemption. The technique is analytical because it 
takes into account all the techniques resulting from the two great 
approaches of knowledge, which are, concretism, physicalism, 
and abstractionism, mentalism; it is phenomenological because it 
avails itself of synthetic reflection on experiments; it is existential 
because it takes into account that the professional is also an object 
of the event and in the event. 

The analyst-analysand event is “sui generis” because it is artificial. 
It is artificial because it intends to offer an experiential situation, that is, a 
parallel existential living, disassociated from reality, where the analysand 
can perceive more clearly and quickly the flaws of one’s reasoning 
about human relationships and one’s consequent inappropriate and 
fruitless actions. The analyst, supposedly mature, offers the analysand,  
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Ela ensina que o ser humano passa da ignorância à sabedoria 
por meio do conhecimento. Ela procura acompanhar o 
desenvolvimento normal e o patológico do ser humano e do 
grupo humano em função da lei geral da harmonização e das leis 
particulares do campo vivencial, da percepção, da emoção, da 
inteligência, da consciência, da moralidade, da sexualidade e da 
religiosidade, que informam a da personalidade e a da sintalidade, 
conjunto das personalidades, sob o primado da lei operacional 
da aprendizagem.

A técnica indica um procedimento seguro para que o indivíduo 
e o grupo afastados da harmonização consigo mesmos e com o todo 
universal possam retomar o caminho da sua evolução. Ela pretende,  
desse modo, propiciar a volta aos resíduos vivenciais de cada 
indivíduo e de cada grupo e acompanhar o livre-exame deles, com 
vistas à reprogramação de condutas no sentido da retomada da via da 
redenção. A técnica é analítica porque leva em conta todas as técnicas 
decorrentes das duas grandes vertentes do saber, o concretismo, 
fisicalismo, e o abstracionismo, mentalismo; é fenomenológica 
porque se vale da reflexão sintética sobre os experimentos; é 
existencial porque leva em conta que o profissional é, também, 
objeto do e no evento.

O evento analisando-analista é um evento “sui generis” 
porque artificial. É artificial porque pretende oferecer uma situação 
experiencial, isto é, uma vivência existencial paralela, dissociada da 
realidade, onde o analisando possa perceber com maior nitidez e mais 
rapidamente onde se encontram as falhas do seu raciocínio sobre o 
relacionamento humano e suas conseqüentes atuações inadequadas e 
infrutíferas. O analista, supostamente maduro, oferece ao analisando,  
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an immature human being, special circumstances for acting one’s 
perceptions about life without placing oneself at risk of any kind of 
retaliation. Such event has been called psychotherapeutic meeting. 

The probable etiological diagnoses of the analysands, resulting 
from the syndromes, a set of signs and symptoms, are a total of ten, 
one for each developmental phase. Ten is also the number of probable 
etiological diagnoses of groups in function of their developmental 
phases, which correspond to those of the individuals. One must 
distinguish between individuals with a normal psyche, those who are 
able to accept, emotionally and rationally, the reality that the human 
being is alone (the human being was born alone, lives alone, and will 
die alone), and the individuals with a fragile psyche, those who are 
not capable of accepting this reality, and, among those latter ones, 
those who are able to learn, at least rationally, such reality. 

The diagnosis, sending us to the treatment, leads to the 
need of a contract, an agreement between the analyst and the 
analysand, which guarantees the services of the analyst in the sense 
of making the analysand aware of the game of life. The contract 
encompasses the administrative part and the technical part. In the 
administrative part of the contract it is established: data identifying 
both parties, analyst and analysand; the definition of the kind of 
service, if individualized or if in group; the place; the number 
of sessions; the time; the payment; the holidays and recesses. 
In the technical part of the contract there are the definitions: 
of the objective of the service; of the essential procedures of 
watching oneself live all the time and of expressing, in the 
sessions, spontaneously and immediately all thoughts that one 
might have; of the auxiliary procedures of daily body relaxation, 

VIDA E TESTAMENTO.indd   84 29/11/10   11:13



85

VIDA E TESTAMENTO 

um ser humano imaturo, uma circunstância especial de atuação das 
suas percepções sobre a vida sem se colocar em risco de qualquer 
espécie de retaliação. Tal evento tem recebido a denominação de 
encontro psicoterapêutico.

Os diagnósticos etiológicos prováveis dos analisandos, 
decorrentes das síndromes, conjuntos de sinais e sintomas, são 
em número de dez, um para cada etapa evolutiva. São também 
em número de dez os diagnósticos etiológicos prováveis dos 
grupos em função das suas etapas evolutivas, que correspondem 
às dos indivíduos. Há que distinguir os indivíduos com o 
psiquismo normal, aqueles que são capazes de aceitar, emocional 
e racionalmente, a realidade de que o ser humano é só (nasceu só, 
vive só e vai morrer só), dos indivíduos com o psiquismo frágil, 
aqueles que não são capazes de aceitar essa realidade, e, dentre estes 
últimos, aqueles capazes de aprender, pelo menos racionalmente, 
tal realidade.

O diagnóstico, remetendo ao tratamento, leva à necessidade 
do contrato, acordo entre o analista e o analisando, que garante o 
serviço do analista no sentido de conscientizar o analisando sobre o 
jogo da vida. O contrato compreende a parte administrativa e a parte 
técnica. Na parte administrativa do contrato constam: os dados de 
identificação de ambos, analista e analisando; a definição do tipo de 
atendimento, se individual, se coletivo; o local; o número de sessões; 
o horário; a remuneração; os recessos. Na parte técnica, constam 
as definições: do objetivo do atendimento; dos procedimentos 
essenciais de se ver vivendo o tempo todo e, nas sessões, expressar, 
espontânea e imediatamente, todos os pensamentos que lhe 
ocorram; dos procedimentos auxiliares de relaxação corporal diária,  
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 weekly report of what happened in each session, paintings and dream 
report, to be interpreted in the sessions. 

The unfolding of the event, always with the aim of reaching the 
objective of the contract which is the analysand becoming aware of the 
game of life, requires: appropriate appearance of both parties; appropriate 
greeting of the analysand by the analyst; repeating, at the end of the sessions, 
the instructions regarding the essential and auxiliary procedures; request 
that the analysand expresses one’s thoughts in a clear and concise way. The 
dynamics of the process consists of the dialogue, with the purpose that 
the analysand frees oneself from the fallacies of reasoning, which obscure 
righteous thinking, the only way to achieve righteous living, which leads 
to peace. Based on the general law of harmonization, instructed by its 
particular laws, the analyst must be attentive to direct the material verbalized 
by the analysand in the sense of transforming the analysand’s operating 
intentionality, un-reflected, into intentionality of themes, reflected. 

In order to transform one’s operating intentionality, non-reflected, 
into intentionality of themes, reflected, the analysand must be informed 
that: the goal of the human being is to be happy; in order to be happy one 
needs to be free; in order to be free, one needs to know what one is doing 
of one’s life; only the truth frees; reality is the path to the truth; the human 
being is rational only intermittently; the human being who ignores the 
reasons for one’s past is doomed to automatically repeat it; all human beings 
are equal, and what varies is the way they actualize their being. Furthermore, 
the human being must be informed that: reflection is the instrument of 
the human being; in order to satisfy one’s needs, the human being needs to 
communicate; in order to communicate, one needs to know what one truly 
wants, one needs to decide about the legitimacy of this desire, one needs to 
know the possibilities of satisfying it and to act appropriately. 
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relatório semanal do ocorrido em cada sessão, pinturas e relato de 
sonhos, para serem interpretados nas sessões.

O desenrolar do evento, sempre com vistas ao objetivo 
contratual de o analisando conscientizar-se do jogo da vida, exige: 
aparência adequada de ambos; acolhida adequada do analisando por 
parte do analista; repetição, no término das sessões, das instruções a 
respeito dos procedimentos essenciais e auxiliares; solicitação de que 
o analisando expresse seus pensamentos de forma clara e concisa. A 
dinâmica do processo consiste no diálogo, a fim de que o analisando se 
liberte das falácias do raciocínio, que obscurecem o reto pensar, única 
forma de atingir o reto viver, que leva à paz. Com base na lei geral da 
harmonização, instruída pelas suas leis particulares, deve o analista 
estar atento para direcionar o material da verbalização do analisando 
no sentido de transformar sua intencionalidade operante, irrefletida, 
em intencionalidade temática, refletida.

Para transformar sua intencionalidade operante, não refletida, 
em intencionalidade temática, refletida, o analisando deve ser 
informado de que: a meta do ser humano é ser feliz; para ser feliz ele 
necessita ser livre; ser livre é saber o que está fazendo da sua vida; só a 
verdade liberta; a realidade é o caminho para a verdade; o ser humano 
é racional apenas intermitentemente; o ser humano que ignora a razão 
do seu passado está condenado a repeti-lo automaticamente; todos 
os homens são iguais, variando apenas o modo pelo qual atualizam 
o seu ser. E mais, de que: a reflexão é o instrumento do ser humano; 
para satisfazer suas necessidades, ele necessita comunicar-se; para 
comunicar-se, necessita saber o que realmente deseja, decidir da 
legitimidade do seu desejo, conhecer as possibilidades de o satisfazer 
e atuar adequadamente.
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The human being must also know the principles that guide 
human behavior, and which are: Each human being is three beings in 
only one being, that is, a cultural being, an experience being, and an 
actualization being, the one that consults the other two, chooses and 
acts, simultaneously being an actor and an spectator of one’s own actions. 
The human being can change oneself, as long as one is able to suspend 
authority judgment and elaborate, starting from one’s own experience 
and culture, appropriate behavior, and act rationally, informed by 
one’s values and basic feelings. The human being needs to be attentive 
to the fact that every action leads to a reaction, directly or indirectly, 
immediately or later; irrational communication is not proficient; rational 
communication lasts long enough to achieve its purpose, and can be 
learned, as long as one of the subjects of the relationships act rationally.

The passage of the analysand from mere individual, irrational 
being, to the superior dimension of a person, an also rational being, 
which consists in learning about one’s own being, one’s structure, and 
about its appropriate use, its dynamics, occurs when the analysand is 
faced with a problem and asks himself what he has done and felt, and 
what he should have done and felt. As a result of new experiences, 
the analysand starts to consolidate the exercise of his freedom, 
reformulating his framework of referential values and of basic feelings. 
Understanding that, in the game of life, the human being is at the 
same time, a player and a card, and that there is no way to flee from 
the responsibility of assuming his existing, the analysand starts to 
promote his own survival and his own personal fulfillment, which 
necessarily includes, engaging in social well-being. 

Understanding that the human world is an open and unfinished 
system, the analysand perceives that what remains is only one solution, 
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Deve, também, o ser humano, conhecer os princípios que regem 
a conduta humana, e que são: Cada ser humano é três seres em um 
único ser, ou seja, é o ser cultura, o ser experiência e o ser atualização, 
aquele que consulta os outros dois, opta e age, sendo, ao mesmo tempo, 
ator e espectador da própria ação. Ele pode modificar-se, desde que 
suspenda o juízo de autoridade e elabore a partir de sua experiência e 
de sua cultura, as condutas adequadas, e aja racionalmente, informado 
pelos seus valores e sentimentos básicos. Ele necessita estar atento 
ao fato de que toda ação leva a uma reação, direta ou indireta, 
imediata ou retardada; as comunicações irracionais não são profícuas; 
ascomunicações racionais duram apenas o necessário para atingirem 
seus fins, e podem ser aprendidas, desde que um sujeito da relação 
aja racionalmente.

A passagem do analisando de apenas indivíduo, ser 
irracional, para a dimensão superior de pessoa, ser também 
racional, consistindo no aprendizado sobre o seu próprio ser, 
sua estrutura, e sobre o uso adequado dele, sua dinâmica, ocorre 
quando ele se defronta com um problema e se indaga o que fez, 
o que sentiu, o que deveria ter feito, o que deveria ter sentido. 
Em decorrência de novas experiências, ele vai consolidando o 
exercício da sua liberdade, reformulando seus quadros referenciais 
de valores e de sentimentos básicos. Compreendendo que, no jogo 
da vida, é, ao mesmo tempo, jogador e carta, e que não há como 
fugir à responsabilidade de assumir o seu próprio existir, passa a 
promover sua sobrevivência e sua realização pessoal, o que inclui, 
necessariamente, ocupar-se do bem-estar social.

Compreendendo que o mundo humano é um sistema aberto e 
inacabado, o analisando percebe que lhe resta, apenas, uma única solução,  
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which is to work in conquering his own development, which includes 
contributing to the development of other individuals and groups 
to which he is connected, which will encompass, at the end, all of 
humanity and the cosmos where we live. Life as a whole, always 
signaling further ahead a goal that is not directly visible, but envisaged 
from the “here and now”, becomes a battle field, the battle of everyday 
life, the great battle, where the main weapon is intelligence, which 
needs to become aware as much as possible of the total living field 
and prepare strategies all the time, seeking his aims. Perception and 
apperception exercises are given in order to expedite the analysand’s 
understanding of his organic and psychosocial needs, of per si, and 
of the conflicts that emerge among them. 

The work of the analyst is dependent on the analysand’s 
level of intelligence and emotional stage, the last one almost 
always in dissonance with his chronological age. Our technique 
works with intelligence, and it is inefficient for individuals 
who suffer from intellectual retardation. As to emotional 
retardation it has been a constant in the analysands, who usually 
demonstrate ignorance at the infantile level in regards to the 
games of life. The analyst, knowing all the truth the human 
being has been able to detect about oneself and about oneself in 
the world, and making use of the operational law of learning, 
is able to make the analysand and the group of analysands pass 
from operating intentionality, irrational, to intentionality of 
themes, rational. 

In the initial interview the analyst does the diagnosis 
o f  the  candidate  and conc ludes  i f  the  t echnique  i s 
appropriate for the analysand or not. Whether individually,  
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que é a de trabalhar na conquista da sua evolução, que inclui 
contribuir para a evolução dos demais indivíduos e dos grupos aos 
quais esteja ligado, o que vai abarcar, no final, a humanidade toda e 
o cosmo em que habita. A vida como um todo, assinalando sempre 
mais adiante uma meta não diretamente visível, mas vislumbrada 
a partir do “aqui e agora”, torna-se um campo de batalha, a 
batalha do cotidiano, a grande batalha, onde a arma principal é a 
inteligência, que necessita se aperceber o mais possível do campo 
vivencial total e preparar estratégias o tempo todo, com vistas aos 
seus fins. Exercícios de percepção e apercepção são oferecidos para 
que se agilize a compreensão do analisando sobre suas necessidades 
orgânicas e psicossociais, de per si, e sobre os conflitos que surgem 
entre elas.

O trabalho do analista fica na dependência do nível 
de inteligência do analisando e do seu estágio emocional, 
este último quase sempre em descompasso com sua idade 
cronológica. Nossa técnica trabalha com a inteligência, sendo 
ineficiente para indivíduos que apresentem retardo intelectual. 
Já o retardo emocional tem sido uma constante nos analisandos, 
que demonstram, em geral, uma ignorância a nível infantil no 
tocante aos jogos da vida. O analista, conhecendo toda a verdade 
que o ser humano tem conseguido detectar sobre si mesmo 
e sobre si mesmo no mundo, e adotando a lei operacional da 
aprendizagem, consegue fazer com que o analisando e o grupo 
de analisandos passem da intencionalidade operante, irracional, 
à intencionalidade temática, racional.

Na entrevista inicial, o analista realiza o diagnóstico do candidato 
e conclui se a técnica é adequada para ele. Seja individualmente,  
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whether in group, the procedures have a specific sequence. In the 
first session, the analyst seeks to consolidate the diagnoses and avoids 
making interpretations, giving the analysands room to adapt to the 
situation. In the other sessions, the treatment proper occurs, which 
consists in the analysands assimilating the necessary concepts for their 
development, and at the same time, testing, in their own living, the 
changes in postures that are believed to be worth carrying out. The 
sessions follow an established rhythm, which consists of relaxation, 
interpretation of paintings and dreams, psychotherapeutic dialogue 
and final synthesis, when the analyst summarizes the occurrences 
of the session, reminds those present of the essential and auxiliary 
procedures and gives a briefing of the next meeting. 

The intermediary sessions work on the modulation of the 
stages, which are: that of fear, phobia; that of anger, obsession; that of 
pretense, hysteria; that of practicalness, latency; that of aggressiveness, 
preadolescence; that of passivity, adolescence; the communitary one, 
of young adulthood; the humanistic one, of mature adulthood; the 
cosmic one, of old adulthood. The modulation of the stages is the 
same, individually and in a group, and it is the great contribution of 
the technique we are proposing to consolidate the development of 
humanity in achieving its goal, which is the rational creation of the 
human being himself. This is the path that must be effectively treaded.

2.6 The path 

In the universe, the scenario where the plot of humanity unfolds, 
already well known, and where the characters also move about in 
a quite predictable way, according to their stages and fixations,  
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seja em grupo, os procedimentos têm uma seqüência habitual. Na 
primeira sessão, ele procura consolidar os diagnósticos e evita fazer 
interpretações, dando espaço para que os analisandos se adaptem 
à situação. Nas demais sessões, ocorre o tratamento propriamente 
dito, que consiste em assimilarem os conceitos necessários para 
a sua evolução e, ao mesmo tempo, testarem, na sua vivência, 
as modificações das atitudes que houverem por bem efetivar. 
As sessões obedecem a um ritmo estabelecido, que consiste na 
relaxação, na interpretação das pinturas e dos sonhos, no diálogo 
psicoterapêutico e na síntese final, quando o analista resume as 
ocorrências da sessão, relembra os procedimentos essenciais e 
auxiliares e dá uma breve notícia sobre o próximo encontro.

As sessões intermediárias trabalham a modulação dos estágios, 
que são: o do medo, fobia; o da cólera, obsessão; o da farsa, histeria; 
o da praticidade, latência; o da agressividade, pré-adolescência; o 
da passividade, adolescência, o comunitário, da adultez jovem; o 
humanístico, da adultez madura; o cósmico, da adultez velha. A 
modulação dos estágios é a mesma, individualmente e em grupo, e 
constitui a grande contribuição da técnica que estamos propondo para 
consolidar-se a evolução da humanidade na conquista da sua meta, 
que é a criação racional do próprio homem. Este o caminho que deve 
ser efetivamente percorrido.

2.6 O caminho

No universo, o cenário onde ocorre o enredo da humanidade, 
já bastante conhecido, e onde as personagens transitam também de 
forma bastante previsível, conforme seus estágios e suas fixações, 
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there have been obstructions in the development of humanity. From 
the impediments we have observed, the primordial one is the lack of 
knowledge of the universe, in its vastness, generating a very primitive 
kind of religiosity, including, firstly, the belief in a God that punishes 
his creatures, and secondly, the belief that God sent his only son to 
save humanity from sin, and abandoned him to the insanity of his 
creatures, who martyred and crucified him.

On the other hand, the development of human thought, which 
has given rise to maxims of great profundity and beauty, and scientific 
knowledge of the greatest grandeur, although it has been relatively well 
disseminated, has not been assimilated by the peoples of the world, 
showing, therefore, the inexistence of effective education of individuals. 
Education, in order to become truly effective, must be informative and 
formative. Information must be accurate and true and formation must 
be worked based on emotion, the only way to become fixed in the mind 
of individuals. It must be considered that there are individuals incapable 
of submitting themselves to the educational process. 

There are individuals who have a normal psyche, those who 
accept the reality that they are alone, and individuals with a fragile 
psyche, those who do not accept this reality. Both the individuals with 
a normal psyche as the individuals with a fragile psyche, when they 
are misinformed about the reality of life, have inappropriate postures 
in situations that life brings them, and they need to be clarified and 
seek to correct their behavior in order to adjust to the commerce of 
life. The individuals who do not submit themselves to the educational 
process, either because of ill nature or because of any other organic 
deficiency, must be conditioned by the authorities, in order not to 
disturb the environment in which they participate.
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emperramentos têm ocorrido na evolução dela, humanidade. Dos 
empecilhos observados, o primordial deles é o desconhecimento 
dele, universo, na sua imensidão, gerando uma religiosidade bastante 
primitiva, inclusive, em um primeiro momento, com a crença em um 
Deus que castiga suas criaturas, e, em um segundo momento, com a 
crença de que Ele enviou o seu filho único para salvar a humanidade do 
pecado, e o abandonou à sanha das suas criaturas, que o martirizaram 
e crucificaram.

Por outro lado, a evolução do pensamento humano, que tem 
originado máximas da maior profundidade e beleza, e conhecimentos 
científicos da maior grandeza, embora venha sendo relativamente 
divulgada, não tem sido assimilada pelos povos, demonstrando, assim, 
a inexistência de uma educação efetiva dos indivíduos. Uma educação, 
para efetivar-se verdadeiramente, deve ser informativa e formativa. As 
informações devem ser corretas e verdadeiras e a formação deve ser 
trabalhada com base na emoção, única forma de se fixar na mente 
dos indivíduos. Há que considerar que há indivíduos incapazes de se 
submeterem ao processo educativo.

Há indivíduos com psiquismo normal, aqueles que aceitam a 
realidade de que são sós, e indivíduos com psiquismo frágil, aqueles que 
não aceitam essa realidade. Tanto os indivíduos com psiquismo normal 
quanto os indivíduos com psiquismo frágil, quando desinformados 
da realidade da vida, têm atitudes inadequadas nas situações que a 
vida lhes traz, necessitando serem esclarecidos e buscarem corrigir suas 
condutas para se adequarem ao comércio da vida. Os indivíduos que 
não se submetem ao processo educativo, ou por má índole ou por 
outra qualquer deficiência orgânica, devem ser condicionados pelas 
autoridades, a fim de não perturbarem os ambientes que freqüentam.
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It may be included in the group of individuals who do not 
submit themselves to the educational process, the opinion makers 
who insist on defending and transmitting the concepts of sin, guilt 
and punishment, and who are directly responsible for the obstruction 
of the development of humanity. When it is put into effect, the 
educational process must be adjusted with a special technique in the 
case of these individuals, a technique that, at the same time hinders 
these individuals from harming the collectivity, can also channel their 
positive potential for their own good and for the good of humanity, 
since it cannot be forgotten that everything that is, is so because the 
Creator so wills, there being a reason for their presence in the world. 

In order to put into effect the educational process it is necessary 
to have a satisfactory political regime, which propitiates the conditions 
that permit the educational process to reach its goal, which is to 
permit each individual and each group to fulfill themselves in the 
stage they find themselves in and to program their development into 
the next stages, until the maximum acting of their potentiality. It is 
ideal that each individual and each group reach the development of 
their chronological age and maintain such performance during their 
entire existence, besides, at each moment, acting correctly in the 
relationships with other individuals and other groups, in order not 
to harm them and to help them in their development. 

Such political regime must, necessarily, abstain itself from any 
involvement with religious creeds in general, and mainly, with those that 
preach the belief in a revengeful God, which obstructs the development of 
the spirit. It must also necessarily promote the means of survival for those 
governed, which includes the preparation of all of them to carry out their 
tasks, a preparation which requires a well planed educational system,  
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Podem ser incluídos no grupo dos indivíduos que não se 
submetem ao processo educativo, os formadores de opinião que 
insistem em defender e transmitir os conceitos de pecado, culpa 
e castigo, e que são os responsáveis diretos pelo emperramento da 
evolução da humanidade. Ao se efetivar, o processo educativo deve ter 
em vista a necessidade de adequação de uma técnica especial no caso 
desses indivíduos, que, ao mesmo tempo que impeça que prejudiquem 
a coletividade, possam eles ter o seu potencial positivo canalizado para 
o seu próprio bem e para o bem da humanidade, pois não se pode 
esquecer que tudo que é, o é por vontade do Criador, havendo, então, 
uma razão de ser para a presença deles no mundo.

Para efetivar-se o processo educativo, é necessário um regime 
político satisfatório, que equacione as condições que permitam a 
atinência do seu objetivo, que é o de permitir que cada indivíduo e cada 
grupo se realize na etapa em que se encontra e programe sua evolução 
às etapas seguintes, até ao máximo de atuação da sua potencialidade. 
O ideal é que cada indivíduo e cada grupo consiga a evolução própria 
da sua idade cronológica e mantenha tal performance durante toda 
a sua existência, além de, em cada momento, agir corretamente no 
convívio com os demais indivíduos e demais grupos, a fim de não os 
prejudicar e de os auxiliar na sua evolução.

Tal regime político deve, necessariamente, abster-se de qualquer 
envolvimento com as crenças religiosas em geral e, principalmente, 
com aquelas que pregam a crença em um Deus vingativo, o que 
obstrui a evolução do espírito. Deve, também necessariamente, 
promover os meios para a sobrevivência dos seus dirigidos, o que 
inclui a preparação de todos eles para a realização dos seus misteres, 
preparação essa que exige um sistema educacional bem planejado,  
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without the compulsory transmission of unnecessary knowledge 
and without flunking people, and an educational system that is 
operationalized in stages to be gradually assimilated. This is the basic 
perspective to idealize a path to be followed. 

The philosophy that must clarify such political regime is the 
communitary, humanistic and cosmic philosophy, the one that will 
recommend the means for the permanent search of mystical living, 
well-being of the body, of mystical experience, psychic well-being, 
of mystical ecstasy, spiritual well-being. Such philosophy demands 
freedom of thought, which will permit the individual to critically 
examine the culture into which one is inserted. Such critical 
examination will enable the individual to notice what is topian 
and what is utopian, and, in the latter case, what is absolutely 
utopian and what is relatively utopian. The perception, at each 
moment, of what is and what is not real, and the possibility of 
turning the unreal, ideal, into the real, is the propelling power of 
what is to come. 

The belief in a Creator is relatively utopian, once the universe 
is here, as the work of something or of somebody. As to the belief 
in a Creator that creates in order to punish later, and that sends his 
only son to save his creatures from punishment, letting them martyr 
and crucify him, is absolutely utopian because it is irrational, from an 
inferior kind of rationality, primary, infantile; the religious institutions 
that assert such utopias are fixating humanity, in the first instance, 
in childhood, and in the second instance, in preadolescence and 
adolescence, and one must not forget that if they exist, they must 
have a function while humanity does not yet promote the effective 
means for clarifying people’s minds. 
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sem transmissão obrigatória de conhecimentos desnecessários e sem 
repetência, com uma operacionalização por etapas a serem assimiladas 
gradativamente. Essa a perspectiva básica para a idealização do 
caminho a ser seguido.

A filosofia que deve clarificar tal regime político é a filosofia 
comunitária, humanística e cósmica, aquela que vai preconizar 
os meios para a busca permanente da vivência mística, bem-estar 
do corpo, da experiência mística, bem-estar psíquico, e do êxtase 
místico, bem-estar do espírito. Tal filosofia exige a liberdade do 
pensamento, que vai permitir ao indivíduo o exame crítico da 
cultura na qual esteja inserido. Tal exame crítico vai-lhe permitir 
perceber o que é tópico e o que é utópico, e, neste último caso, o 
que é absolutamente utópico e o que é relativamente utópico. A 
percepção, em cada momento, do que é e do que não é real, e da 
possibilidade de tornar o irreal, ideal, em real, é a força propulsora 
do devir.

A crença no Criador é relativamente utópica, uma vez que 
o universo aí está, como obra de algo ou de alguém. Já a crença 
em um Criador que cria para depois castigar, e que manda seu 
filho único para salvar suas criaturas do castigo, deixando que 
elas o martirizem e o crucifiquem, é absolutamente utópica 
porque irracional, da irracionalidade inferior, primária, 
infantil; as instituições religiosas que afirmam tais utopias 
estão fixando a humanidade, no primeiro caso, na infância 
e, no segundo, na pré-adolescência e na adolescência, não se 
podendo esquecer que, se elas existem, devem ter uma função 
enquanto a humanidade não promove os meios efetivos de 
esclarecimento das mentes.
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The effective means for clarifying people’s minds have to do, first 
of all, with the creation of an organization that has representatives of 
all nations. Such an organization must take the following measures: 
Make sure that all nations engage themselves in the health of all its 
members. Make sure that a common compulsory language be defined 
for all humanity. Make sure that religious teachings be eradicated 
from schools. Make sure that all official educational institutions, 
whether families, schools or government officials in charge of doing 
so, have professionals of the psyche who are prepared in the proposed 
technique, which permits the passage of individuals and groups, from 
ignorance, irrationality, into wisdom, rationality. 

Such deliberation is relatively utopian and may become topian, 
once the United Nations, UN, is already a reality and it is enough 
that it is broadened to encompass the whole planet. It may even be an 
outgrowth of this existing group, in order to carry out immediately 
the measures that were just recommended, and that should afterwards, 
broaden their acting to the whole planet. The recommended technique 
corrects conformity, since it teaches charity towards those who are 
ignorant, which depletes the opportunities for chiliasm and unmasks 
liberal-humanitarianism, conservatism and social-communism, all of 
them, already sufficiently historically demoralized.

It is the power of governments that will ensure the means 
to put this technique into practice, which will promote the 
formation of government officials, of teachers, and genitors, 
who are directly responsible for education. The essential basic 
measure is to promote health, which will enable the well-being of 
the body, mystical living. It is the responsibility of governments 
to solve all the variables that will affect the theme health,  
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Os meios efetivos para o esclarecimento das mentes dizem 
respeito, em primeiro lugar, à criação de uma organização que conte 
com representantes de todas as nações. Tal organização deve tomar 
as medidas que se seguem: Que todas as nações se ocupem da saúde 
de todos os seus membros. Que seja definida uma língua comum 
obrigatória para toda a humanidade. Que o ensino religioso seja 
erradicado das escolas. Que todas as instituições oficiais da educação, 
quais sejam as famílias, as escolas e as cúpulas governamentais a 
ela destinadas, contem com profissionais do psiquismo preparados 
na técnica proposta, que permite a passagem, dos indivíduos 
e dos grupos, da ignorância, irracionalidade, para a sabedoria, 
racionalidade.

Tais ponderações são relativamente utópicas e podem tornar-se 
tópicas, uma vez que a Organização das Nações Unidas, ONU, já é 
uma realidade, bastando que se amplie para todo o planeta. Pode, 
inclusive, partir-se desse grupo já existente, para se realizarem, de 
imediato, as medidas acima preconizadas, que deverão, em seguida, 
ampliar sua atuação em todo o planeta. A técnica indicada corrige o 
conformismo, pois ensina a caridade para com os ignorantes, o que 
esvazia as oportunidades para o quiliasma e desmascara o liberal-
humanitarismo, o conservadorismo e o social-comunismo, todos eles, 
historicamente, já suficientemente desmoralizados.

O poder dos governos é que vai garantir os meios para a aplicação 
dessa técnica, que vai promover a formação dos governantes, dos 
professores e dos genitores, que são os responsáveis diretos pela educação.  
A medida básica essencial é a promoção da saúde, que vai permitir 
o bem-estar do corpo, a vivência mística. Cabe aos governos 
equacionarem todas as variáveis que vão desembocar no tema saúde,  
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and which are many, from agriculture and livestock raising to the most 
advanced research in the pharmacological and genetic engineering 
fields, areas that have been severely harmed by the entrenched 
prejudice of religious institutions and the acting of its representatives 
in governmental institutions. 

A subsequent basic measure is to promote the development 
of the psyche, which will permit psychic well-being, mystical 
experience. Psychic well-being, which demands at its foundation 
the well-being of the body, is relative for each chronological phase 
of the individual, according to the conjunction of the parts that 
form personality and which are his living field, his perception, 
his emotions, his intelligence, his consciousness, his morality, his 
sexuality and his religiosity. Adults who are responsible for education, 
i.e. government officials, teachers, and genitors, must have a specific 
profile, which corresponds to that of the mature adult, the one who 
excels in humanistic conduct. 

The profile of the educator can be described as: his living field 
must already encompass the understanding of the importance of 
cooperation with the community and with humanity, his perception 
once it is already unitary, encompasses the understanding of the notion 
that good and evil complete each other, in a habitual mechanism 
that leads to movement always in the sense of elevating the values of 
life, whether moral, or sexual, or religious. The educator must thus 
always have in mind the search for the common good, work in the 
sense of valuing the nuclear family, father, mother and children, which 
includes respect towards his own family of origin. The educator must 
live elevation in an environment of ever greater externalization and 
elaboration of his conduct.
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e que são inúmeras, desde a agricultura e a pecuária até as mais 
avançadas pesquisas nos campos da farmacologia e da engenharia 
genética, campos estes altamente prejudicados pelos preconceitos 
arraigados das instituições religiosas e pela atuação dos seus 
representantes nos órgãos governamentais.

Medida básica subseqüente é a promoção da evolução 
do psiquismo, que vai permitir o bem-estar psíquico, a 
experiência mística. O bem-estar psíquico, que exige, na 
sua base, o bem-estar do corpo, é relativo para cada etapa 
cronológica do indivíduo, conforme a conjunção das partes que 
formam a personalidade e que são o seu campo vivencial, a sua 
percepção, a sua emoção, a sua inteligência, a sua consciência, 
a sua moralidade, a sua sexualidade e a sua religiosidade. Os 
adultos responsáveis pela educação, e que são os governantes, 
os professores e os genitores, devem apresentar um perfil 
definido, que corresponda ao do adulto maduro, aquele que 
prima pela conduta humanística.

O perfil do educador pode ser assim descrito: seu campo 
vivencial já deve abarcar a compreensão da importância da 
cooperação com a comunidade e com a humanidade, sua percepção 
já sendo unitária, da noção de que bem e mal se completam, num 
mecanismo habitual que leva ao movimento sempre no sentido 
da elevação dos valores de vida, quer morais, quer sexuais, quer 
religiosos. Deve, pois, o educador, ter sempre em vista a busca 
do bem comum, trabalhar no sentido da valorização da família 
nuclear, pai, mãe e filhos, o que inclui o respeito à família de origem.  
Ele deve viver a elevação em um clima de cada vez maior externalização 
e elaboração das suas condutas.
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Since the educator’s perception is that of the unity of 
movement of his psyche and of the psyche of other individuals, and 
of understanding the unification of the whole, of everything that 
is opposite only in appearance, the educator’s perception leads to 
consolidating the knowledge of the mechanism of this unification. 
Such mechanism explains how each psyche carries out this unification 
and points towards the upward movement enabled by it, with the 
aim of increasingly elevating his life values. Living such perception, 
the educator solidifies his behavior and guides those who are being 
educated in the sense of this development. 

The educator’s emotion is the emotion true love towards his 
family, community, and humanity. It is the result of broadening his 
perception of the mechanism of his existing and of his movement 
in the sense of adjusting his affective dependence to the interests of 
humanity as a whole. Love, in the educator, reaches its apex in the 
sense of broadening its benefits beyond the borders of the groups in 
which the educator participates, and it becomes humanistic, devoting 
itself to the well being of all of humanity and teaching this devotion. 
Such love demands the educator to have his own stability consolidated. 

The educator’s intelligence is intelligence developed to its highest 
degree, and he is able to respond to external and internal stimuli in an 
abstract way ever more well-thought out. Once the educator is able to 
use his intelligence outside the sphere of the observable, of the sensible, 
and that he needs to intuit how the universe was before his birth and how 
it will be after his end, he starts to formulate his conjectures regarding 
these subjects. The educator knows that he is not the center of the 
world, but a factor in its development, always in the sense of personal 
and collective integration, of small groups and of humanity as a whole. 
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Sua percepção sendo a da unidade de movimento do 
seu psiquismo e dos psiquismos dos demais indivíduos, 
compreendendo a unificação do todo, de tudo que é contrário 
só na aparência, leva à consolidação do conhecimento do 
mecanismo dessa unificação. Tal mecanismo explica como cada 
psiquismo realiza esta unificação e aponta para o movimento 
em ascensão por ele propiciado, com vistas a cada vez maior 
elevação dos seus valores de vida. Vivendo tal percepção, o 
educador solidifica suas condutas e orienta os educandos no 
sentido dessa evolução.

Sua emoção é a emoção-amor verdadeiro à família, à comunidade 
e à humanidade. Ela decorre da ampliação da sua percepção do 
mecanismo do seu existir e do movimento dele no sentido de adequar 
sua dependência afetiva aos interesses da humanidade como um todo. 
O amor, no educador, atinge o seu ápice no sentido de ampliar seus 
benefícios além das fronteiras dos grupos dos quais participa, e tornar-
se humanístico, devotando-se ao bem-estar de toda a humanidade 
e ensinando essa devoção. Tal amor exige que o educador tenha 
consolidado sua estabilidade.

Sua inteligência é a inteligência desenvolvida no seu mais alto 
grau, podendo responder aos estímulos externos e internos de forma 
abstrata cada vez mais elaborada. Uma vez que ele pode usar sua 
inteligência fora da esfera do observável, do sensível, e que necessita 
intuir como foi o universo antes do seu nascimento e como será depois 
do seu fim, passa a elaborar suas conjecturas a respeito desses assuntos. 
Ele sabe que não é o centro do mundo, mas fator da sua evolução, 
sempre no sentido da integração pessoal e coletiva, dos pequenos 
grupos e da humanidade toda.
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The educator’s consciousness is that of ever greater awareness of 
himself in his interiority and in his exteriority. The educator consolidates 
living in the objectivity of being-for-others, increasingly broadening 
being-for-himself. Living ever greater abstraction, increasingly 
discovering himself in his interiority, the educator seeks to encompass 
in his vision, the “inside” and the “outside” of things, the spiritual and 
the material, seeking a coherent representation of the world, in which he 
can feel integrated and positively acting, an enlivening and mature cell.

The educator’s morality is active beyond conventions, contributing 
to the development of his fellow creatures. The educator is realist, of total 
reality, and demands from himself a sole role, to exist, with the variables 
of conduct necessary for each circumstance. The educator’s coming 
of age is universal, that of a citizen of the world, a free participant, 
courageous and happy about the mystery of the universe. The educator 
breaks the barriers of communication and seeks to transmit his most 
profound livings. Wherever the educator is, he seeks to unite himself, 
as much as possible, to the whole, and to serve it, fully and inexorably. 

The educator’s sexuality results from the total answer of the 
organism to sexual stimulation, a response that has as background 
the totality of the psyche. It is used as a means of communication, 
seeking total humanization. For the educator, humanity is a huge 
family, which makes him seek to fulfill himself sexually according to 
humanistic social canons. One turns to the maintenance of a home and 
programmed procreation, and seeks to teach the living of humanistic 
sexuality, the one that recommends fidelity and devotion. 

The educator’s religiosity is also, as his sexuality, which it 
influences, a religiosity resulting from the total response of the organism 
to spiritual stimulation, a response that also has as background  
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Sua consciência é a da tomada de conhecimento cada vez 
maior de si mesmo na sua interioridade e na sua exterioridade. 
Ele consolida a vivência na objetividade do ser-para-os-outros, 
ampliando cada vez mais o ser-para-si. Vivendo cada vez maior 
abstração, descobrindo-se cada vez mais na sua interioridade, 
procura abranger na sua visão, o “dentro” e o “fora” das coisas, o 
espiritual e o material, buscando uma representação coerente do 
mundo, na qual possa sentir-se integrado e positivamente atuante, 
célula madura e vivificante.

Sua moralidade é atuante além das convenções, contribuindo 
para a evolução dos seus semelhantes. Ele é realista, da realidade total, 
e se determina um único papel, existir, com as variáveis de conduta 
necessárias em cada circunstância. Sua maioridade é universal, de 
cidadão do mundo, partícipe livre, corajoso e alegre do mistério do 
universo. Ele rompe as barreiras da comunicação e busca transmitir 
suas vivências mais profundas. Onde quer que esteja, ele procura unir-
se, o mais possível, ao todo, e a ele servir, plena e inexoravelmente.

Sua sexualidade decorre da resposta total do organismo às 
estimulações sexuais, uma resposta que tem como fundo a totalidade 
do psiquismo. Ela é utilizada como meio de comunicação, visando 
a humanização total. Para o educador, a humanidade é uma grande 
família, o que o faz procurar realizar-se sexualmente de acordo com os 
cânones sociais humanísticos. Ele se volta para a manutenção do lar e 
da procriação programada, e busca ensinar a vivência da sexualidade 
humanística, aquela que preconiza a fidelidade e a devoção.

Sua religiosidade é, também, como sua sexualidade, na qual 
influi, uma religiosidade decorrente da resposta total do organismo às 
estimulações espirituais, uma resposta que tem, também, como fundo,  
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the totality of the psyche. It is used as a means of humanization in 
general, aiming at all of humanity as a big family. The educator seeks 
to broaden fraternal dialogue in search of guidelines for religious 
practice, seeking the good of humanity, which results from repudiating 
primitive beliefs which lead to the idea of the existence of a cruel and 
revengeful God.

The profile of the educator is the profile of a mature adult, 
humanistic. The educator’s living field, perception, emotion, 
intelligence, consciousness, morality, sexuality and religiosity interact, 
forming a personality that fully acts out all of his potentialities. The 
educator has decided to exist, to participate, to consciously commit 
himself with existence beyond conventions and to act as a model, 
as a propeller of the progress of humanity in its journey towards the 
absolute, in the search for the maximum of living plenitude he is 
capable of. 

The educator knows, in depth, the two paths to ecstasy, that of 
sexuality and that of religiosity. He knows the structure and dynamics 
of the male and female genitalia and the mechanisms of orgasm and 
of the copula. He knows that the female orgasm only occurs with 
the excitation of the clitoris, which happens during copulation only 
randomly, and that the coitus from behind facilitates the manipulation 
of the clitoris. He also knows that orgasm is completely independent 
of copulation, whose main function is fecundation, and that the male 
and the female are completely independent individuals. 

The educator knows all the attempts of humanity in the sense 
of explaining the mystery of the world, whether those of natural 
affirmative theology, whether those of revealed affirmative theology, 
or whether those of negative theology, mystical, without words.  
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a totalidade do psiquismo. Ela é utilizada como meio de humanização 
em geral, visando a humanidade toda como uma grande família. Ele 
procura ampliar o diálogo fraterno em busca de regras para as práticas 
religiosas, visando o bem da humanidade, que decorre do repúdio às 
crenças primitivas que levam à idéia da existência de um Deus cruel 
e vingativo.

O perfil do educador é o perfil do adulto maduro, humanístico. 
Seu campo vivencial, sua percepção, sua emoção, sua inteligência, 
sua consciência, sua moralidade, sua sexualidade e sua religiosidade 
interagem, formando uma personalidade que atua plenamente todas 
as suas potencialidades. Ele decidiu existir, participar, comprometer-se 
conscientemente com a existência além das convenções e atuar como 
modelo, como propulsor do progresso da humanidade na caminhada 
para o absoluto, na busca do máximo de plenitude vivencial de que 
seja capaz.

O educador conhece, em profundidade, os dois caminhos para 
o êxtase, o da sexualidade e o da religiosidade. Ele conhece a estrutura 
e a dinâmica das genitálias feminina e masculina e os mecanismos do 
orgasmo e da cópula. Sabe que o orgasmo feminino só ocorre com a 
excitação do clítoris, o que se dá, na cópula, apenas aleatoriamente, 
e que o coito pelas costas facilita a manipulação do clítoris. Sabe, 
também, que o orgasmo independe completamente da cópula, cuja 
finalidade precípua é a fecundação, e que macho e fêmea são indivíduos 
completamente independentes.

O educador conhece todas as tentativas da humanidade 
no sentido de explicar o mistério do mundo, quer as 
da teologia afirmativa natural, quer as da teologia afirmativa 
revelada, quer as da teologia negativa, mística, sem palavras.  
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The educator understands the need of each individual to believe what one needs 
to believe, according to one’s developmental phase. The educator respects the 
freedom of each people to create their rituals of celebration of life and of fear of 
the Creator, but does not support dogmas that make of Him an illogical and 
irrational being, of infantile rationality, primitive, revengeful and cruel. 

It is therefore necessary that the educator knows the attempts 
of humanity in the sense of explaining its origin and its destiny and 
of communicating with the divinity. He must be informed that many 
primitive beliefs have been present in humanity at all times, until today, 
and that they are the remains of ignorance or pathological symptoms. 
It is the responsibility of the educator to eradicate ignorance and to 
recommend to psychically fragile individuals, who are not able to 
assimilate the educator’s clarifications, to have appropriate treatment, 
psychiatric, in order to be helped to obtain the greatest well-being possible. 

It is also necessary that the educator knows the philosophical 
explanations about the universe and about the human being living in it, 
whether those of rational philosophy, whether those of intuitive philosophy, 
or whether those of phenomenological philosophy. It is essential that the 
educator guides his conduct by the discoveries of science, whether empirical, 
biology, whether interpersonal eidetic, psychology, or whether multi-personal 
eidetic, sociology, and that he receives the appropriate information to diagnose 
personalities and syntalities. Only then may the educator operationalize one’s 
interventions in the sense of encouraging and maintaining the appropriate 
modulations to obtain and sustain psychic well-being.  

The educator teaches that life is work, of which the human being 
cannot escape, and that one must embrace, in everyday life, the work 
that it is given each one. The educator also teaches that: It is not enough 
to be attentive to what has passed and to the future, what is to come,  
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Ele compreende a necessidade de cada indivíduo de crer naquilo que 
necessita crer, conforme sua fase evolutiva. Ele respeita a liberdade de 
cada povo de criar rituais de celebração da vida e de temor do Criador, 
mas não compactua com os dogmas que fazem d’Ele um ser ilógico e 
irracional, de uma irracionalidade infantil, primitiva, vingativo e cruel. 

É necessário, pois, que o educador conheça as tentativas da 
humanidade no sentido de explicar a sua origem e o seu destino e de 
comunicar-se com a divindade. Ele deve estar informado de que muitas 
crenças primitivas se encontram presentes na humanidade em todos 
os tempos, até hoje, e que são o resíduo da ignorância ou sintomas 
patológicos. Cabe-lhe erradicar a ignorância e indicar os indivíduos 
psiquicamente frágeis que não consigam assimilar seus esclarecimentos 
para o tratamento adequado, psiquiátrico, a fim de serem ajudados a 
obter o maior bem-estar possível.

É necessário, também, que ele conheça as explicações filosóficas 
sobre o universo e sobre o ser humano vivendo nele, sejam da filosofia 
racional, sejam da filosofia intuitiva, sejam da filosofia fenomenológica. 
É fundamental que o educador paute suas condutas pelas descobertas 
da ciência, seja empírica, biologia, seja eidética interpessoal, psicologia, 
seja eidética multipersonal, sociologia, e receba as informações 
adequadas para diagnosticar as personalidades e as sintalidades. Só 
assim ele poderá operacionalizar suas intervenções no sentido de 
estimular e manter as modulações adequadas para a obtenção e a 
sustentação do bem-estar psíquico.

O educador ensina que a vida é trabalho, do qual o 
ser humano não consegue se livrar, e que deve abraçar, no 
cotidiano, a labuta que lhe é conferida. Ensina, também, que: 
Não basta estar atento ao que passou e ao futuro, o devir,  
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seeking to free oneself from work by simply denying the only reality, 
the present, it is not fair either to take hold of the goods of others, or 
to be aggressive towards others in any way. One must not satisfy one’s 
desire without paying attention to the price one has to pay. It is not 
enough to be attentive only to the utilitarian commerce of things, to the 
immediate profit of the “here and now”, but it is necessary to socialize 
through the assimilation of conventions, the logic of regulations. 

When he notices that the individual under his responsibility has 
assimilated the primary values of life, the educator seeks to broaden his 
influence. To those who impose themselves, the educator teaches that even 
if one is backed by the law, one needs to control one’s aggressiveness. To the 
pacific ones the educator teaches that simplistic goodness is not enough, 
but that a personal posture must become effective in contributing to the 
common good. To the people who are focused only on family and the 
community, the educator teaches that for the family’s and community’s 
own good, they must become aware of the importance of the view of 
humanity as a great family to which they belong. 

The educator therefore needs to know about the development of 
individuals and groups in order to make interventions at appropriate 
times. The diagnosis of the state of each individual and of each group is 
the description of the current moment of each one of them, respectively, 
one’s personality, in the case of the individual, and one’s syntality, the sum 
of all personalities, in the case of the group. The childhood of the human 
being, until six years of age does not permit any educational attempt, since 
the child does not yet have the necessary maturity, and the only thing 
that is appropriate is conditioning possible behavior at each age, which 
must occur in an environment where there is no stimuli that may trigger 
anguish, phobia (fears), obsessions (cholera), and hysteria (dissimulation),  
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procurando livrar-se do trabalho simplesmente negando a única 
realidade, o presente, não sendo justo, também, apossar-se dos bens 
de outrem, nem agredi-lo de nenhuma forma. Não há que satisfazer os 
seus desejos sem estar atento ao preço a pagar. Não basta estar atento 
apenas ao comércio utilitário das coisas, do lucro imediato do “aqui 
e agora”, mas é necessário socializar-se por meio da assimilação das 
convenções, da lógica dos regulamentos.

Ao perceber que o indivíduo sob sua responsabilidade 
assimilou os valores primários da vida, o educador procura ampliar 
a sua influência. Ao impositivo, ensina que, mesmo se amparado 
pela lei, necessita controlar sua agressividade. Ao pacífico ensina 
que não basta a bondade simplista, mas que as atitudes pessoais 
devem efetivar-se em contribuição para o bem comum. Ao ser 
voltado apenas para a família e para a comunidade, ensina que, 
para o próprio bem familiar e comunitário, deve aperceber-se da 
importância da visão da humanidade como a grande família à 
qual pertence.

O educador necessita, pois, conhecer a evolução dos indivíduos e 
dos grupos, a fim de fazer as intervenções nos momentos propícios. O 
diagnóstico do estado de cada indivíduo e de cada grupo é a descrição 
do momento atual de cada um, respectivamente, a sua personalidade, 
no caso do indivíduo, e a sua sintalidade, somatório das personalidades, 
no caso do grupo. A infância do ser humano até os seis anos 
desautoriza qualquer tentativa educacional, pois a criança não conta 
com a maturação necessária, cabendo, apenas, o condicionamento 
das condutas possíveis em cada idade, que deve ocorrer em um 
clima em que inexistam quaisquer estímulos desencadeadores de 
angústias, fobias (medos), obsessões (cóleras) e histerias (farsas),  
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an environment that must prepare the individual for the event of 
latency, the emergence of the spectator of one’s own actions, as a result 
of the maturing of the nervous system. 

In infantile maturity, from six to twelve years of age, having the 
capacity of seeing oneself living, the child already finds oneself in conditions 
to, at the concrete level, notice what is the conduct expected from him/her, 
to understand the reasons that recommend such conduct and to actively 
participate in one’s own education. The child’s tendency in the sense of 
practicalness, which is something good, must be corrected by reflection over 
if what is practical today may have noxious consequences in the future, and 
should, therefore, be avoided. It is the role of those responsible for the child, 
at home and at school, to give the child the information needed and to 
direct the child’s formation, inaugurating thus the basis of one’s education. 

This phase is ideal for learning to read, to write, arithmetic and 
a universally known language, this learning, in its rudiments, may 
begin much earlier. During this phase it is also appropriate to provide 
all information about the genital structure of males and females, and 
about fecundation, gestation and delivery. Regarding religiosity, it is 
indispensable to correct the false concepts of sin, guilt and punishment 
from God, in case the child has been given this kind of irrational, 
primitive kind of information. In formal teaching, the excess of non 
useful disciplines must be avoided, as well as the absurd regime of 
flunking and repeating a year of school, which is to be corrected with 
the operationalization, in stages, of all the information to be ministered. 

In preadolescence, from the age of twelve to fifteen, the 
blossoming of sexuality and of the capacity to abstract lead individuals 
to develop towards responses of reflected doubt, with a belligerent kind 
of philosophizing and a generalized disbelief in all information received.  
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clima este que deve prepará-la para o evento da latência, do surgimento 
do espectador de suas próprias ações, em decorrência da maturação 
do sistema nervoso.

Na maturidade infantil, dos seis aos doze anos, de posse da 
capacidade de se ver vivendo, a criança já se encontra em condições 
de, no plano concreto, perceber quais são as condutas esperadas dela, 
compreender as razões que preconizam tais condutas e participar 
ativamente da sua própria educação. Sua tendência no sentido da 
praticidade, que é um bem, deve ser corrigida pela reflexão sobre se o 
que é prático hoje pode ter conseqüências nocivas no futuro, devendo, 
pois, ser evitado. Cabe aos responsáveis por ela, no lar e na escola, 
darem as informações de que ela necessita e direcionar sua formação, 
inaugurando, assim, as bases da sua educação.

Esta fase é ideal para o aprendizado da leitura, da escrita, da 
aritmética e de uma língua universalmente conhecida, aprendizado 
este que, nos seus rudimentos, pode começar bem antes. Nesta fase 
são também propícias todas as informações sobre a estrutura das 
genitálias masculina e feminina, e sobre a fecundação, a gestação e o 
parto. Quanto à religiosidade, é indispensável a correção dos falsos 
conceitos de pecado, culpa e castigo de Deus, caso a criança esteja 
imbuída dessas informações primitivas, irracionais. No ensino, devem 
ser evitados o excesso de disciplinas inúteis e o regime absurdo da 
repetência, que se corrige com a operacionalização, em etapas, de 
todas as informações a serem ministradas.

Na pré-adolescência, dos doze aos quinze anos, o desabrochar da 
sexualidade e da capacidade de abstração leva os indivíduos a evoluírem 
para respostas de dúvida refletida, com um filosofar aguerrido e 
uma descrença generalizada de todas as informações recebidas.  
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The preadolescents must receive all information about their genitalia 
and the genitalia of their partner, and it is appropriate to refer them to 
a gynecologist or to a urologist, in order to be reassured of the health 
of their sexual functioning, of procreation and the means to avoid it; 
furthermore, they must be discouraged from engaging in precocious 
sexual practices or purely animal-like practices, therefore firming the 
communitary and humanistic basis of their sexual education. 

This phase, besides being ideal for sexual education, is also ideal 
for the precursors of philosophizing, and the educator must have 
information about the cultural data regarding theology, philosophy, 
and science in order to be able to discuss with the preadolescent all 
their doubts. Regarding religiosity, besides eradicating the notion 
of a primitive and irrational, illogical God, the educator must also 
nourish free thinking in the sense of understanding the ten Mosaic 
commandments and the essential virtues of faith, hope and charity.  

In adolescence, from fifteen to eighteen years of age, the maturity 
of the organism leads individuals to consolidate the basis of their 
progressive construction in the sense of adulthood. To the pacifism 
of their conduct the educator must respond with the necessary 
information in the sense of distinguishing between goodness and 
conformity. They also need a lot of information about life, mainly 
about the rules of the sexual game, of sexual love and of love in general. 
The educator must continue to discourage them from engaging in 
purely sexual practices and guide them in the sense of the respect owed 
all individuals, who must not be randomly used for one’s exclusive 
animal sexual pleasure.

This phase, which must be the crowning of one’s sexual 
education, which will permit adult sexual conduct, is also  
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Eles devem receber todas as informações sobre sua genitália e sobre a 
genitália do parceiro, ou da parceira, cabendo o encaminhamento ao 
ginecologista ou ao urologista, a fim de serem certificados da saúde 
de sua função sexual, sobre a procriação e sobre os meios de a evitar, 
além do desencorajamento de práticas sexuais precoces ou puramente 
animais, firmando-se, assim, as bases comunitária e humanística da 
sua educação sexual.

Esta fase, além de ser a ideal para a educação sexual, o é, também, 
para os pródromos do filosofar, devendo o educador estar informado 
sobre os dados da cultura a respeito das teologias, das filosofias e das 
ciências, a fim de poder dialogar com os pré-adolescentes sobre todas 
as suas dúvidas. Quanto à religiosidade, além de erradicar as noções 
de um Deus ilógico, primitivo e irracional, deve o educador alimentar 
o livre pensar no sentido da compreensão do decálogo mosaico e das 
virtudes fundamentais da fé, da esperança e da caridade.

Na adolescência, dos quinze aos dezoito anos, a maturação 
do seu organismo leva os indivíduos a consolidarem as bases da sua 
construção progressiva no sentido da adultez. Ao pacifismo de sua 
conduta deve o educador responder com as informações necessárias 
no sentido da distinção entre bondade e conformismo. Necessitam 
eles, ainda, de muitas informações sobre a vida, principalmente sobre 
as regras do jogo sexual, do amor sexual e do amor em geral. Deve o 
educador continuar a desencorajá-los quanto às práticas puramente 
sexuais e orientá-los no sentido do respeito devido aos demais 
indivíduos, que não devem ser utilizados aleatoriamente, para o seu 
exclusivo prazer sexual animal.

Esta fase, que deve constituir o coroamento da educação 
sexual, que vai permitir a conduta sexual adulta, é, também,  
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the appropriate phase for the examination of the inutility of living 
belligerently, as well as its opposite, exaggerated pacifism. Regarding 
religiosity, it is essential to eradicate the popular concepts of the 
existence of a primitive and irrational, illogical God, and to adopt, 
once and for all, the universal values of goodness, beauty, truth and 
holiness. Formal teaching must be operationalized in the sense of the 
profession one has chosen, always avoiding the inappropriate use of 
flunking and repeating a year of school.  

In young adulthood, from eighteen to thirty years of age, a lasting 
stability enables individuals to broaden their consciousness of themselves 
and of themselves in their nearby world, and it is the role of the educator 
to help them in the sense of their fulfillment in the search for the 
appropriate professional formation for their vocation and capacity, for 
the consolidation of their bonds with their family of origin and for the 
constitution of their own nuclear families and communitary living in 
general. One’s sexuality and religiosity, naturally socialized, must always 
have the common good in mind, which includes planned, responsible 
procreation, fidelity and devotion. 

This phase, which is that of adult living in its communitary 
aspect, with one’s sexual functions and capacity of abstraction having 
become habitual, with one’s organism functioning in an integrated and 
harmonious way, lead us to the beginning of the feeling of plenitude, 
which only those who are, truly and consciously, in the median 
point of the occurrences of their existing can have. They still need 
information about life, but at the absolute level, of spatial vastness, 
of its mechanism and movement, with the aim of mature and cosmic 
adulthood. It is the role of the educator to contribute to broadening 
one’s discernment in the sense of love towards humanity. 
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a fase propícia para o exame da inutilidade do viver aguerrido, bem 
como a do seu oposto, o pacifismo exagerado. Quanto à religiosidade, 
o fundamental é a erradicação dos conceitos vulgarizados da 
existência de um Deus ilógico, primitivo e irracional, e a adoção 
definitiva dos valores universais da bondade, da beleza, da verdade 
e da santidade. O ensino deve ser operacionalizado no sentido da 
profissão que escolherem, sempre evitando o uso inadequado da 
repetência.

Na adultez jovem, dos dezoito aos trinta anos, uma estabilidade 
duradoura propicia aos indivíduos o alargamento da consciência de si e 
de si mesmo no seu mundo próximo, competindo ao educador auxiliá-
los no sentido da sua realização em busca da formação profissional 
adequada à sua vocação e à sua capacidade, da consolidação dos seus 
laços com suas famílias de origem e no da constituição de suas próprias 
famílias nucleares e do viver comunitário em geral. Sua sexualidade e 
sua religiosidade, naturalmente socializadas, devem ter sempre em vista 
o bem comum, o que inclui a procriação responsável, programada, a 
fidelidade e a devoção.

Esta fase, que é a da vivência adulta no seu aspecto comunitário, 
suas funções sexuais e sua capacidade de abstração tornadas habituais, 
seu organismo funcionando de forma integrada e harmoniosa, levam-
nos aos albores da sensação de plenitude, que só podem ter aqueles 
que se encontram, verdadeira e conscientemente, no ponto médio 
das ocorrências do seu existir. Necessitam eles, ainda, de informações 
sobre a vida, mas já no plano do absoluto, da imensidade espacial, do 
seu mecanismo e do seu movimento, com vistas à adultez madura e 
cósmica. Compete ao educador contribuir para a ampliação do seu 
discernimento no sentido do amor à humanidade.
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The educator, a mature adult, whether a government official, 
whether a teacher, or genitor, needs, therefore, to know about the 
development of individuals and groups, in order to carry out the 
necessary interventions at the appropriate time of each individual and 
of each group. They also need to know about all the contributions 
of theology, philosophy and science, notably those of interpersonal 
eidetic science, psychology, and of multi-personal eidetic science, 
sociology, in order to give credibility to their interventions. They need 
to be able to recognize in themselves the potential of the healthy, of the 
holy. They know that there is a price to be paid for what they desire, 
the promotion and effectuation of a much broader program, that of 
the search for the redemption of humanity as a whole. 
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O educador, o adulto maduro, seja governante, seja professor, 
seja genitor, necessita, pois, conhecer a evolução dos indivíduos e dos 
grupos, para fazer as intervenções nos momentos adequados de cada 
indivíduo e de cada grupo. Necessita, também, conhecer todas as 
contribuições das teologias, das filosofias e das ciências, notadamente 
das ciências eidética interpessoal, psicologia, e eidética multipersonal, 
sociologia, para dar foros de credibilidade às suas intervenções. Ele 
necessita reconhecer em si mesmo o potencial do sadio, do santo. 
Sabe que há um preço a pagar pelo que se deseja, a promoção e 
efetivação de um programa bem mais amplo, o da busca de redenção 
da humanidade toda.
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3 THE TESTAMENT

The universe, the total field, known and cognizable, where 
humanity has moved about since immemorial times, makes itself 
present in the private living field of each individual, which presents 
its own characteristics at each phase of one’s living. The culture of our 
people has recorded their childhood, their anguish, their fear, their 
rebellions, their pretense and a weak attempt towards practicalness; it 
has also recorded their adolescence, at first belligerent, and afterwards, 
pacifist. No effort had been done, until now, in the sense of recording 
the adulthood of humanity. 

The records of the childhood and adolescence of our people 
are historical records of the dominant trends at each time, and this 
does not mean that there were no adults at that time. What is a fact, 
however, is that the dominant majority in the first phase made sure 
to transform into dogmas infantile ratiocinations, mainly those of 
the creation of absurd concepts of sin, guilt and punishment, based 
on the belief in a cruel and revengeful God, and, later it created an 
environment of possible negotiations with the Creator, initially with 
imposition, and then, kindly. 

In fact, what is truly important, is the thematic content of such 
records which has contributed to the destiny of humanity, such as, 
during the first phase the ten Mosaic Commandments, and in the second 
the assertion of the basic virtues of faith in the existence of a Creator, 
hope to be able to understand the destiny of each person designed 
by Him and charity towards those who do not yet understand it.  
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3 VIDA E TESTAMENTO

O universo, o campo total, conhecido e cognoscível, onde 
transita a humanidade desde tempos imemoriais, se faz presente 
no campo vivencial particular de cada indivíduo, que apresenta 
características próprias em cada fase do seu viver. A cultura do nosso 
povo registrou sua infância, suas angústias, seus medos, suas revoltas, 
suas farsas e uma fraca tentativa de praticidade; registrou, também, sua 
adolescência, em um primeiro momento belicosa e, em um segundo, 
pacifista. Nenhum esforço, até o presente momento, havia sido feito 
no sentido do registro da adultez da humanidade.

O registro da infância e o da adolescência do nosso povo é 
um registro histórico das tendências dominantes de cada época, não 
significando que não tenham existido adultos naquelas ocasiões. Fato 
é, no entanto, que a maioria dominante na primeira fase fez questão 
de transformar em dogmas raciocínios infantis, principalmente os da 
criação de conceitos descabidos de pecado, culpa e castigo, com base 
na crença em um Deus cruel e vingativo, e, na segunda fase, criou 
um clima de possíveis negociações com o Criador, inicialmente com 
imposição e, depois, com doçura.

Na realidade, o que importa, verdadeiramente, é o conteúdo 
temático de tais registros que tenha contribuído para o destino da 
humanidade, tais como, na primeira fase, o decálogo mosaico e, na 
segunda, a afirmação das virtudes básicas de fé na existência do Criador, 
esperança de se estar compreendendo o destino de cada um por Ele 
traçado e caridade para com aqueles que ainda não o compreenderam. 
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This scenario has been gradually enriched by rational, intuitive and 
phenomenological philosophies and by empirical, interpersonal and 
multi-personal eidetic sciences.

In such scenario a well known plot has taken place: the religions 
have insisted in different alternatives for life after death, which are 
totally utopian, as well as is utopian the belief in which they are based, 
that of the existence of a cruel and revengeful God; the philosophies 
have tried conciliatory solutions practically without any credit in 
every day reality; both religions and philosophies have been hindering 
the development of human beings, whose great majority is fixated 
on childhood, and the development of human groups, whose great 
majority is fixated on dependency, both generating and nourishing 
conformity. 

In the plot of humanity, not only have we been able to observe a 
lag between knowledge and its dissemination, but this dissemination, 
when it occurs, has also been absolutely inefficient in the assimilation of 
this knowledge by individuals and groups. Although the human being 
and the human group are already quite well known in their structure 
and dynamics, through the development of interpersonal eidetic 
science, psychology and multi-personal eidetic science, sociology, 
obstructions to this development have occurred systematically, in 
function of a vicious circle of governmental policy. 

In such plot, slight and repetitive, obstructed by absolutely utopian 
religions and philosophies, the characters have become accommodated 
in an almost vegetative marasmus, a kind of conformity that makes 
them passive instruments of political repetitions, which are inexorably 
reoccurring, due to the lack of preparation of government officials. The 
true obstacle to development, whether of the individual, or of humanity,  
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Este cenário vem sendo enriquecido, paulatinamente, pelas filosofias 
racional, intuitiva e fenomenológica e pelas ciências empírica e 
eidéticas interpessoal e multipersonal.

Em tal cenário tem ocorrido um enredo bastante conhecido: 
as religiões insistindo em diferentes alternativas para além túmulo 
absolutamente utópicas, como também o é a crença em que se 
baseiam, da existência de um Deus cruel e vingativo; as filosofias 
tentando soluções conciliatórias sem praticamente nenhum 
crédito na realidade do dia-a-dia; ambas, religiões e filosofias, 
entravando a evolução dos seres humanos, a grande maioria 
fixada na infância, e a evolução dos grupos humanos, a grande 
maioria fixada na dependência, ambas gerando e alimentando o 
conformismo.

No enredo da humanidade, não só se tem observado uma 
defasagem entre o conhecimento e sua divulgação, como esta, quando 
ocorre, tem demonstrado uma absoluta ineficácia na assimilação 
dele, conhecimento, por parte dos indivíduos e dos grupos. Embora 
o ser humano e o grupo humano já estejam bastante conhecidos na 
sua estrutura e na sua dinâmica, pela evolução das ciências eidéticas 
interpessoal, psicologia, e multipersonal, sociologia, os emperramentos 
dela, evolução, têm ocorrido sistematicamente, em função de uma 
política governamental viciada.

Em tal enredo, acanhado e repetitivo, emperrado pelas 
religiões e pelas filosofias absolutamente utópicas, as personagens se 
acomodam num marasmo quase vegetativo, um conformismo que 
as faz instrumentos passivos das mesmices políticas, que se repetem 
inexoravelmente, em face do despreparo dos governantes. O verdadeiro 
obstáculo à evolução, quer do indivíduo, quer da humanidade,  
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are the hidden motives subjacent to individual and collective decisions 
that hinder the choice of the true, the good, the beautiful and the 
holy, which is a result of free thinking. 

The impediments for the development of the human being and 
of the human group, which are lack of knowledge of the universe, 
belief in a God that punishes his creatures and lack of application 
of knowledge, mainly of the knowledge that changes occur in the 
individual and not in the group, are nourished by conservatism, 
and are a great problem for humanity. The solution to this problem, 
which can be found in self knowledge, in the passage from ignorance 
to wisdom, is dependent on the use of a safe technique that promotes 
the abandonment of mystification and the return to the path of 
redemption, a technique that can summarized as follows.

The Analytical-phenomenological-existential Psycoterapeutic 
Technique, TAFE, teaches that the human being passes from ignorance 
to wisdom through knowledge of the general law of harmonization 
and the particular laws of the living field, of perception, of emotion, 
of intelligence, of consciousness, of morality, of sexuality and of 
religiosity, which inform the laws of personality and of syntality, 
aggregate of personalities, under the primacy of the operational law 
of learning. It is based on the probable etiological diagnosis of each 
individual, which the technique calls analysand. There are ten different 
diagnosis, one for each developmental phase. 

The technique is for individuals who have a normal psyche 
and for those with a fragile psyche, as long as they do not have 
any kind of retardation and are able to assimilate information 
about the game of life. The dynamics of the process consists of 
dialogue between analysand and analyst, in group or individually.  
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são os motivos ocultos subjacentes às decisões individuais e coletivas 
que impedem a escolha do verdadeiro, do bom, do belo e do santo, 
que decorre do livre pensar.

Os empecilhos para a evolução do ser humano e do grupo 
humano, que são o desconhecimento do universo, a crença em um 
Deus que castiga suas criaturas e a não aplicação dos conhecimentos, 
principalmente o de que as mudanças ocorrem no indivíduo e não 
no grupo, são alimentados pelo conservadorismo, constituindo um 
grande problema para a humanidade. A solução para esse problema, 
que se encontra no autoconhecimento, na passagem da ignorância 
para a sabedoria, fica na dependência da utilização de uma técnica 
segura para a promoção do abandono da mistificação e a retomada 
da via da redenção, técnica esta que pode assim resumir-se.

A Técnica Psicoterapêutica Analítico-fenomenológico-
existencial, TAFE, ensina que o ser humano passa da ignorância à 
sabedoria pelo conhecimento da lei geral da harmonização e das 
leis particulares do campo vivencial, da percepção, da emoção, da 
inteligência, da consciência, da moralidade, da sexualidade e da 
religiosidade, que informam a da personalidade e a da sintalidade, 
conjunto das personalidades, sob o primado da lei operacional da 
aprendizagem. Ela se baseia no diagnóstico etiológico provável de 
cada indivíduo, que ela denomina analisando. Os diagnósticos são 
em número de dez, um para cada etapa evolutiva.

A técnica destina-se aos indivíduos com psiquismo normal 
e aos indivíduos com psiquismo frágil, desde que não tenham 
retardo e sejam capazes de assimilar as informações sobre o 
jogo da vida. A dinâmica do processo consiste no diálogo entre 
ambos, analisando e analista, em grupo ou individualmente.  
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The modulation for the stages is the same, individually and in group, 
and it is the great contribution of the technique being discussed for the 
development of humanity in achieving its goal, which is the rational 
creation of humankind itself. 

The power of government is what will guarantee the means to 
apply this technique, which will promote the formation of government 
officials, teachers and genitors, who are the ones directly responsible 
for education. The profile of the educator is that of a mature adult, 
humanistic, the one that fully acts out all one’s potentialities. The 
basic measures are those that promote the health of the body, of the 
psyche and of the spirit. The educator needs thus to know about 
the development of individuals and groups, in order to carry out 
the interventions at the appropriate developmental time of each 
individual and of each group, as well as know about the contributions 
of all theologies, philosophies and sciences, in order to found one’s 
interventions.

In such scenario, with such a plot, where such characters 
act out and where there are impediments to the development of 
humanity, the proposed technique offers the profile of the educator 
and the appropriate operationalization of the procedures so that such 
impediments are overcome. The overcoming of such impediments, 
which is to be found in self knowledge, in the passage from ignorance 
to wisdom, is dependent on the governmental measures mentioned, 
which will permit the means for mystical living, mystical experience 
and mystical ecstasy, the natural goal of humanity. This is my statement 
as an educator! 
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A modulação dos estágios é a mesma, individualmente e em grupo, e 
constitui a grande contribuição da técnica em questão para a evolução 
da humanidade na conquista da sua meta, que é a criação racional 
do próprio homem.

O poder dos governos é que vai garantir os meios para a 
aplicação dessa técnica, que vai promover a formação dos governantes, 
dos professores e dos genitores, que são os responsáveis diretos pela 
educação. O perfil do educador é o do adulto maduro, humanístico, 
aquele que atua plenamente todas as suas potencialidades. São medidas 
básicas aquelas que promovem a saúde do corpo, do psiquismo e 
do espírito. O educador necessita, pois, conhecer a evolução dos 
indivíduos e dos grupos, para fazer as intervenções nos momentos 
evolutivos adequados de cada indivíduo e de cada grupo, bem como 
conhecer as contribuições das teologias, das filosofias e das ciências 
para fundamentar suas intervenções.

Em tal cenário, com tal enredo, onde atuam tais personagens 
e ocorrem tais empecilhos à evolução da humanidade, a técnica 
proposta oferece o perfil do educador e a operacionalização adequada 
dos procedimentos para que tais empecilhos sejam superados. A 
superação deles, que se encontra no autoconhecimento, na passagem 
da ignorância para a sabedoria, fica na dependência das medidas 
governamentais citadas, que vão permitir os meios para a vivência, a 
experiência e o êxtase místicos, a meta natural da humanidade. Este 
o meu testamento como educadora!
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