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"CONSCIQUÂNTICO, ALÉM DA FRONTEIRA DA CONSCIÊNCIA" * 

A conexão do Autoconhecimento e Consciência 

      Paulo Zabeu de Sousa Ramos**  

 

RESUMO 

A consciência é desenvolvida, jamais desperta, pois, no Universo nada é ganho, tudo é 

conquistado. Ela é um produto da evolução e o sumo das experiências adquiridas através 

do tempo de milhões de anos continuadamente, construída pouco a pouco com o 

aprendizado do Ser. O Ogos que traz do reino animal a sua plataforma de sobrevivência, 

ainda em estado de humanóide, é bruto, insensível e egoísta. Na trajetória da vida 

constrói o seu universo de conflitos e, paralelamente o seu universo de soluções. Mas, 

através das 4 forças transformadoras do Ser: o amor, a dor, o remorso e o cansaço, 

trazidas pelos movimentos da vida, o Ogos, transforma o seu universo de conflitos em 

universo soluções, adentrando no estado de humano. Experimentando, aprendendo e 

amadurecendo inicia assim, a sua plataforma do autoconhecimento que inclui o 

conhecimento, a ética, a reciprocidade e o discernimento, e conquista o estado de 

consciência humanizado.  Isso tudo ocorre dentro de um campo de energia, portanto 

material, que chamamos de mente. É material, palpável e visível aos sensitivos, portanto 

percepcional. É na plataforma do autoconhecimento que iniciamos e aceleramos o 

desenvolvimento da consciência, uma conduz a outra. Nada se perde, tudo se aproveita e 

transforma. Após um longuíssimo período de aprendizado e construção, ele, o Ogos, 

irrompe a fronteira da consciência e mergulha no oceano da vacuidade resplandecente da 

sapiência virtual, o que chamamos de consciquântico ou seja, o aluno se transforma em 

mestre, consolida o estado de consciência, e acessa uma nova forma de vida, conectando-

se à rede neural primordial e mergulhando no seu Imanifesto. 

 

Palavras-chaves:  Consciência. Autoconhecimento. Consciquântico. Ogos. Universo 

Imanifesto. 

 

1. Introdução 

                                                        
* Artigo apresentado no 13º Simpósio Internacional de Consciência e 4º Simpósio Internacional de 
Autoconhecimento, realizado pela Fundação  Ocidemnte. 
** Pesquisador do comportamento humano e filósofo por vocação, desenvolve suas pesquisa na Fundação 
Eufraten e no Instituto Oikon há mais de 45 anos. 
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Com este estudo apresentaremos uma dinâmica sobre o aspecto conhecido como 

Consciência e ainda iremos buscar ir além de suas fronteiras.  Pretende-se, quem sabe, 

abrir um caminho para novas pesquisas e realizações futuras, que poderão expandir a 

nossa visão do Ser no Universo infinito, o consciquântico. 

Das fronteiras da filosofia iluminista, René Descartes, colocou a razão humana como 

única fonte de sua existência, limitando sua compreensão de consciência em: “Je pense, 

donc je suis”, traduzido para “penso, logo existo”. Eu fiz a seguinte reflexão: hoje temos 

experimentos que mostram que os animais pensam e raciocinam, logo eles tem 

consciência? Não, para nós, a consciência está além do pensar e simplesmente existir, é 

ter o juízo da sua existência e as consequências que ela traz, que chamamos de 

discernimento. Consciência é o fator que distingui a aparência humana, do seu estado de 

compreensão e propósito da vida. Identifica-se o grau da consciência de cada um, na 

extensão das suas ações para o bem comum, utilizando o seu livre arbítrio, com a 

percepção do passado, agindo no presente e avaliando as consequências no futuro. Os 

animais tem livre vontade, que é a necessidade da escolha sem conhecimento de causa e 

efeito, ou seja, agir com desconhecimento dos resultados de suas ações, e a maioria dos 

humanos, também. Na nossa visão de observador há mais de 45 anos, os humanos ainda 

tem mais livre vontade do que consciência, e denominamos esse estado de humanóides. 

Agindo pela livre vontade e pela plataforma de sobrevivência, os humanóides tem muita 

semelhança com as ações e comportamentos dos animais, puro instinto de sobrevivência, 

pois não possuem ainda o livre arbítrio, isto é, quando conscientes das opções, conhecem 

as causas e os efeitos de suas decisões, pois pressentem o passado, o presente e o futuro e 

assumem as consequências de suas ações com compromisso e responsabilidade. É a 

decisão por opção consciente, aprendida, refletida e lógica. Não se pode chamar de 

consciência enquanto tivermos somente a percepção de nós mesmos, ignorando os 

resultados de nossas ações no meio em que vivemos. Além das fronteiras da consciência, 

identificamos um outro estado muito além: o consciquântico. 

Como explicar aquilo a que chamamos consciquântico se ainda nem temos um consenso 

sobre o que é consciência?  Como romper os paradigmas da consciência, se não existem 

pensamentos, ideias, palavras para expressar o que vai além dela? Cabe-nos portanto, 

criar novos termos, novas palavras, construir novos pensamentos, na tentativa de 
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materializar uma ideia inexistente ou não construída.  Assim sendo, teremos que aplicar 

neologismos* e ou metáforas.  

Apresento agora as premissas que sustentam esse estudo: 

1. existe um iniciador, o qual chamaremos de Inventor da Vida, que é a causa primária 

de todas as coisas e que não teve começo, meio e não terá fim; 

2. tudo o que conhecemos faz parte de 3 pilares fundamentais: o Inventor da Vida, o 

Universo e o Ogos;  

3. o Universo foi criado pelo Inventor da Vida. Conceitualmente, podemos dizer que 

existe: o inventor que é o incriado; o criado que é o Universo; e o efeito primário de todas 

as coisas que é o Ogos. Nele, no Universo, tudo e todos estão sujeitos aos mesmos 

princípios, ao mesmo fim e numa só direção convergente, para um só objetivo: descobrir 

o Inventor da Vida, a sua própria origem, os mistérios do Universo e nascer para o 

Universo Imanifesto – a fronteira final; 

4. o Ogos, elemento transformador, é o efeito primário de todas as coisas, foi criado 

simples e ignorante, é a menor partícula do Universo, possui forma piramidal de 3 lados 

iguais, e nele se manifesta a Vida, pela lei do movimento e do atrito; iniciou sua jornada 

no estado de hibernação, e pela manifestação da vida tornar-se-á sapiente e conhecedor 

de todos os mistérios do Universo; 

5. existem dois Universos: o Manifesto e o Imanifesto; 

6. o Inventor da Vida não criou a Vida diretamente, mas sim, forneceu elementos 

básicos para que ela se desenvolvesse por si só.  Com o atrito do movimento, ela se 

desenvolve, expande e se torna infinita e eterna, como o próprio Universo e o Inventor da 

Vida; 

7. as leis do Universo, tiveram como premissa a lei do movimento que processa a 

evolução e consequentemente todos os seus efeitos; 

8. a Vida é consequência final de todas as coisas e resultado do seguinte desdobramento 

em 3 fases: 1ª fase: hibernação, movimento, atrito, pulsar, irradiar, expandir; 2ª fase: 

Vida, aprender, elevar, sabedoria, sapiência; 3ª fase: co-criação no Universo Manifesto e 

finalmente a criação do seu próprio Universo Imanifesto; 

9. a caminhada do Ogos é progressiva e palingenésica, elementos primordiais para sua 

evolução e elevação (conhecimento e ética, respectivamente);  

                                                        
* Usaremos o recurso da fonte em itálico para todos os neologismos e novos conceitos desenvolvidos. 
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10. o Ogos, a menor partícula do Universo, será em sua essência, maior que o Universo 

Manifesto quando ele atingir o ponto zero, iniciado na 3ª fase da existência; 

11. o Ogos será um dia construtor, co-criador dos mundos, das estrelas, das galáxias e 

dos universos paralelos; 

12. tudo que existe no micro, existe no macro. A mesma lei que rege o micro, rege o 

macro, em proporções ou combinações diferentes.   

 

2. Desenvolvimento  

 

2.1 – A Pirâmide da Vida 

Analisando o ser humano, suas incoerências e inconsistências, suas ações e reações, suas 

diferenças inconfundíveis e imensuráveis de conhecimento e ética, durante 45 anos de 

observação, reflexão, lógica e percepção, concluí que todos estamos em evolução e 

aprendizagem nas mais diferentes escalas, e a nossa consciência é resultado de 

experiências construídas para o bem do todo, vividas e aprendidas no tempo e no espaço. 

Não se pode imaginar consciência sem o juízo do discernimento, que vamos adquirindo 

lentamente e pelo próprio esforço na escala evolutiva.  

E o que é o discernimento? É a habilidade ou a arte de determinar, entre situações e 

movimentos iguais ou opostos, o equilíbrio perfeito. Enfim fazer a coisa certa, na hora 

certa, na intensidade certa, para a pessoa certa, sempre para o bem comum. Ele se adquiri 

através dos longos milênios e se desenvolve pela prática do senso crítico - o exercício de 

avançar e recuar, o tempo todo. A consciência é a sombra da justiça e a lucidez 

permanente, abrangendo o presente e o futuro. 

Vou apresentar agora o que chamamos de pirâmide da vida, fig. 01, abaixo, que é a 

representação da jornada da construção da plataforma de sobrevivência, da plataforma do 

autoconhecimento, da consciência e do consciquântico do Ogos no Universo, desde sua 

saída do “ventre” do Inventor da Vida, em estado de hibernação, passando pelos estágios 

evolutivos e estados de consciência, até seu mergulho no ponto zero. A chegada ao ponto 

zero, se dá na medida em que se constrói o consciquântico, quando se inicia um novo 

estado de visão universal, de conhecimento e de participação na construção do 

Universo, onde o Ogos torna-se co-criador, auxiliar do Inventor da Vida em sua 

obra infinita e eterna, e ainda além dos nossos sentidos conhecidos. Is so ocorre, 

como a manhã que surge da madrugada e esta como consequência da noite 
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anterior, eternamente. 

2.2 – Na escala descendente  da Pirâmide da Vida 

Chamamos de Pry, a partícula primária, inicialmente, em estado de hibernação, constrói 

uma viagem descendente até o reino mineral, pela lei do movimento, a primeira lei do 

Universo, tendo como consequência o atrito, provocada pelos co-criadores, o que um dia, 

todos nós seremos.  

 

2.3 – Na base da Pirâmide da Vida 

Fazendo seu percurso na base da pirâmide da vida, o Ogos, até então chamado de Pry, 

passa a Ser denominado Mônada, e continuando sua evolução nos reinos mineral, 

vegetal, animal coletivo, animal individualizado inferior e superior, chega ao homem. Ao 

adentrar na forma humana (estágio humanóide), a Mônada passa a chamar-se Ogos, 

aumentado infinitamente na figura 2, abaixo, já que,  lembrando, é a menor partícula do 

Universo, trazendo com ele, a sua plataforma de sobrevivência, iniciada no reino animal. 

Ele, o Ogos, exercita os primeiros passos da sua maturidade e aos poucos vai 

construindo, através das experiências cotidianas, os seus dois universos: o universo de 

conflitos e o universo de soluções. 
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O universo de conflitos e soluções, está situado num campo de energia absolutamente 

perceptiva a que chamamos mente ou campo mental, com um diâmetro de 3 a 12 metros, 

saindo do centro do corpo humano de forma ovalada, tendo o Ogos (o Ser) como o 

observador, ator e aprendiz, veja figura 3, abaixo.  

 

 

No universo de conflitos reside o exercício da sua plataforma de sobrevivência 

individual, trazido do reino animal e agora ampliado no reino hominal, estado este, que se 

encontra a humanidade, ainda aprisionado na sua plataforma de sobrevivência, com uma 

pequena parcela de exceções.  



 7 

No universo de soluções está o nascedouro da chamada consciência. Com a primeira lei 

do Universo, o movimento, e a expansão da complexidade da vida, vamos sofrendo a 

ação das 4 forças transformadoras do Ser: o amor, a dor, o remorso e o cansaço, tendo 

como produto final, o discernimento, cuja denominação filosófica, podemos dizer ação da 

consciência, logo devemos concluir que: a medida da consciência é na exata proporção 

do discernimento de cada um. Na medida que esse discernimento vai expandindo, que é a 

sabedoria de distinguir o certo e o errado, o justo e o injusto, para todos os envolvidos, 

sem conteúdo emocional, mas, sim, com impessoalidade absoluta, expande a consciência. 

Impessoalidade é a habilidade de imergir em si mesmo, mergulhar no universo de 

conflitos e soluções para descobrir o que é certo ou errado e fazer o que tem que ser feito, 

o tempo todo. Traz o discernimento e elimina culpas, desenvolve o senso de justiça, que 

por sua vez traz a justiça. A impessoalidade é a sombra do discernimento, e o 

discernimento é o fundamento da consciência. Tudo isso, a impessoalidade, o 

discernimento e a consciência nada mais são do que o resultado prático do aprendizado 

alojado em nosso universo de soluções. É perceptivo aos sentidos, portanto é matéria, 

está alojado em nosso campo mental, e ao contrário do consciquântico, que é uma 

conexão direta do Ogos com a rede neural primordial (metaforicamente os neurônios do 

Inventor da Vida). 

Finalmente, podemos afirmar que senso crítico, discernimento, impessoalidade e 

sabedoria, cujo propósito final é a consciência,  só se constroem no decorrer de infinitos 

milênios, em vidas sucessivas e de construção ativa, por sua própria conquista, cujo 

método de aprendizado universal chamamos de autoconhecimento. 

No universo de conflitos, representado na figura 4, abaixo,  está toda nossa criação 

emocional, traumas, angústias, depressões, nossos escudos emocionais e 

condicionamentos de sobrevivência milenares, conectados e formando elos mentais que 

se associam por vibração e conteúdo. Eles tem cores, cheiros, formas e densidades. Deles 

resultam nossos sonhos e pesadelos, atitudes impulsivas e omissas, hábitos  e 

condicionamentos, ainda necessários, enquanto humanóides. 
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Já no universo de soluções, representado na fig. 5, acima, resultado de nossas 

experiências multimilenárias, estão contidos os nossos aprendizados, habilidades, 
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vocações: como a arte, as ciências; o juízo, a justiça e o discernimento, enfim, tudo que é 

produtivo para a Vida do Ogos na eternidade. É isso que nós chamamos de consciência. 

Ela é aprendida, desenvolvida e construída individualmente, e na medida de nossos 

esforços em sair da ignorância e nascer na sabedoria. 

Os dois universos não se confundem, embora coexistam no mesmo campo, não se 

misturam, funcionam como água e o óleo, num mesmo copo remexido, circundado pelo 

Ogos que gira em torno da mente, como o elétron ao átomo. Veja abaixo, na fig. 6. A 

nossa mente foi construída nas experiências de muitos milhares de anos, e é animada pelo 

Ogos, representado na fig. 1, bem acima, que sofre a influência direta desses dois 

universos, o de conflitos e o de soluções. 

 

Conforme o Ogos amadurece, pela ação dos 4 elementos transformadores já citados, 

desenvolve a plataforma do Autoconhecimento, quando então, o universo de soluções se 

expande e, o Ogos, aprende as leis do Universo, transformando o universo de conflitos 

em universo de soluções, lembrando da Lei de Lavoisier: “na natureza nada se cria, nada 

se perde, tudo se transforma”. 

 

2.4 – Na escala ascendente da Pirâmide da Vida 

Na mesma proporção que o Ogos vai transformando seu universo de conflitos em 

universo de soluções, ele ascende na escala da evolução e da elevação, consolidando a 
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ética, ampliando sua consciência e construindo o seu acesso à rede neural primordial, 

através do seu consciquântico. Na fig. 7, abaixo, representamos a mente de um Ser com a 

consciência expandida. 

 

Metaforicamente, a rede neural primordial representa os “neurônios” do Inventor da 

Vida que, tal como a água dos oceanos abundam os peixes, a rede neural primordial 

alimenta de reciprocidade e conhecimento todos os seres, as consciências e os 

consciquânticos nos infinitos Universos. Apresentaremos uma representação, longe da 

realidade, para  nos dar uma pálida ideia da citada rede neural primordial, fig. 8, abaixo. 
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Para acessar a rede neural primordial é necessário desenvolver os sentidos superiores, 

principalmente o 12º sentido: a imanescência. A imanescência se desenvolve através da 

autodescoberta, do autotrabalho, em resumo da prática do Autoconhecimento, em seus 

infinitos níveis. Na expansão de sua consciência e construção do consciquântico, o Ogos 

desenvolve sentidos superiores que amplia sua compreensão da vida e do Universo, eles 

são 12º sentido. São eles: os 5 sentidos já conhecidos, desenvolvidos nos reinos 

anteriores. 6º Sentido: a sensitividade  –  esse sentido caracteriza-se pela soma dos 5 

sentidos que amplia a capacidade do Ser de penetrar o visível e o invisível. 7º Sentido: a 

lógica – é o fator determinante que separa o humano do humanizado. Ela é a ferramenta 

do autoconhecimento que projeta o Ser da razão para a consciência. A lógica é o sentido 

que nos leva a concluir tudo o que a razão desconhece. 8º Sentido: a lógica percepcional 

–  nos conduz à conclusão além da razão e da lógica e traduz um estado de consciência 

cósmica. Ele nos permite mergulhar na lógica e expandi-la quanticamente.  O Ser entende 

a amplitude da vida e do Universo. 9º Sentido: a percepção – é o sentido que permite 

tomar consciência da consciência. A maestria na prática da maiêutica é a consolidação 

desse sentido, pois integra o passado, o presente e o futuro num só momento. 10º 

Sentido: a percepção simétrica – é o sentido que dimensiona, quantifica e metrifica o 

tempo, o espaço, e todas as coisas que neles existam. Quem o possui desenvolvido sabe 

exatamente os efeitos de seus pensamentos, de suas ideias e de suas palavras. Ele é 

recíproco com todas as criaturas.  11º Sentido: a autociência – é o sentido que possui a 

percepção plena de todas as coisas,  integrando o micro e o macro e, por si só, descobre 

os mistérios do Universo. É um tomar consciência permanente. É a plenitude do poder de 

tomar decisões e a autogestão integrada, corpo – mente – Ogos.  Busca, descobre e 

pratica o seu autoconhecimento, direto na rede neural primordial, fonte de todo o saber 

universal.  12º Sentido: a imanescência – é o sentido que permite simbolizar, traduzir, 

representar, metaforizar o Imanifesto para o manifesto, através da percepção, ou seja, de 

consciência para consciência.  

Na construção da nossa plataforma do autoconhecimento, desenvolvemos nossos 12 

sentidos, de forma gradual e lenta. Primeiramente, transformamos o universo de conflitos 

em universo de soluções e galgamos nos estados de consciência. Como consequência, 

construímos os códigos de acesso à rede neural primordial, que chamamos de 

consciquântico.  

Fazendo uma metáfora, vamos simbolizar o consciquântico, como sendo os números de 0 
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a 9, que ao aprendermos suas infinitas combinações numéricas, podemos representar os 

infinitos números do Universo, assim é o consciquântico, que lenta e infinitamente, 

vamos aprendendo as combinações primárias do Universo para construir as mais 

complexas. Tudo começa do micro para o macro, do simples para o complexo. Para 

exemplificar o consciquântico, que são os códigos de acesso individual, vamos 

materializar o imaterializável, utilizando símbolos representativos, que apresentaremos na 

tábua logarítmica da comunicação quântica no universo, representado na fig. 9, abaixo. 

Os códigos do consciquântico, combinados entre si, criam senhas de acessos infinitos na 

rede neural primordial, “o google universal”. Quando na rede neural primordial, 

“o google universal”, o Ogos estará no ponto zero, onde não existe mais palavras, nem 

tão pouco, ondas de rádios ou pensamentos, mas sim, uma nova equação de comunicação 

entre os consciquânticos. Entre o Ogos e a rede neural primordial tudo é virtual, como 

armazéns de sabedoria infinita nas nuvens. E o código de acesso para isso, é o 

consciquântico. 

 

Metaforicamente falando, o consciquântico é a linha direta, senha, sistema de integração, 

de unificação universal e cósmica, a conexão sem fio, com a rede neural primordial. Ele 

é construído em imemoráveis eras de existências. Podemos dizer que o sistema de 

conexão entre o consciquântico e a rede neural primordial, numa força de expressão 

humana, seria comparado ao nosso bluetooth. Falta-nos palavras para expressar essa ideia 

concebida pela lógica e percepção. 
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Como nada dá saltos na natureza e no Universo, tudo é lento e construído, os estados de 

consciências, bem como os sentidos, vão expandindo a sabedoria do Ser, ou seja, mais 

conexão e acesso à rede neural primordial, onde está toda a sabedoria existente no 

Universo, que é infinita, sem a intervenção direta do Inventor da Vida. É o “google 

universal”. Depois de ter aprendido os mistérios do Universo, perguntar-se-ia: porque, 

como e onde armazenar o infinito e eterno da sabedoria universal? Onde isso estaria 

alojado ou contido no Ser? Resposta: deixando de ser aprendiz, ele, o Ogos, se torna um 

mestre, aquele que não precisa mais de conhecimentos arquivados, de lembranças, de 

reminiscências, de saudades, de emoções, de pensamentos, saindo da concepção humana, 

pois agora, ele tem, assim como nós temos as agendas telefônicas no celular, 

comunicação via satélite, internet, que substitui qualquer anotação, memória ou reserva 

de conhecimento; teremos o nosso código de acesso individual e intransferível, 

conquistado pelo tempo e infinitas vidas sucessivas. Quando o Ogos já se despiu do seu 

Universo de conflitos, bem como o de soluções, seu campo mental desaparece, e ele se 

torna puro Ogos. Ele, então, entra numa nova fase de sua existência, e vai acessando a 

rede neural primordial, mais e mais.  Com isso, ele, o Ogos, não mais precisando de sua 

mente, não precisará armazenar mais nada, tudo que ele precisa saber para criar mundos, 

sóis, galáxias, buracos negros, e outros universos paralelos, pode acessar diretamente a 

sapiência do Inventor da Vida, pelo “google universal”, a rede neural primordial, lá, ele 

acessará o macro, como resultado do que aprendeu no micro. 

Não para aí, pois existe o que chamamos anteriormente de ponto zero no Universo, 

estado este que nos permite criar por nós mesmos, o nosso Universo Imanifesto, que por 

sua vez, é maior que o próprio Universo Manifesto. É o início de uma nova existência. O 

ponto zero é um estado de imanescência tão infinitamente superior ao nosso estado 

humano, que uma de suas conquistas, na escala de evolução e elevação, nos permite, sem 

sair do lugar, como num scanner 360, admirarmos todo o Universo infinito criado pelo 

Inventor da Vida. No ponto zero, o Ogos toma ciência de que ele é o centro do universo. 

Resumo, a jornada é infinita, mas posso concluir que o Universo infinito e eterno foi 

criado para nós, o Ogos. Finalizando, com conclusão lógica e percepcional, que nós, o 

Ogos, a menor partícula do Universo em tamanho, foi criado, paradoxalmente, para ser 

maior do que o próprio Universo Manifesto, que é infinito, eterno, porém, para o Ogos e 

seu potencial a ser desenvolvido, tornar-se-á limitado. Sempre estaremos em busca da 

compreensão plena do Inventor da Vida, que eternamente será a fonte de descoberta. É 

um infinito vir a ser! 
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Conclusão 

 

A evolução é eterna e contínua, se chegássemos ao final do conhecimento o que viria 

depois? Se chegássemos a compreensão total do Inventor da Vida, o que viria depois? 

Podemos concluir que o conhecimento jamais terá fim, e que estaremos eternamente 

sujeitos a evolução e a elevação na eternidade. Um dia seremos construtores do Universo, 

co-criadores, pois o único que será inigualável, inalcançável, e sabedor de todas as 

verdades é aquele que nos ofereceu o oportunidade de existir, o Inventor da Vida. 

 

 

 

 

Nota do Autor 

 

O resultado final, bem como as conclusões do meu trabalho, foram construídas a partir de 

reflexões, lógica, percepção e meditação profunda em estado alterado de consciência e 

pensamento zero. 
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