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Técnica do Livro dos Credores Grupocármicos 
 

Registro nominal, em livro específico, de conscins e consciexes consideradas 
credoras grupocármicas, com as quais está em conflito ou detém algum débito 
desta ou de outras existências, com intuito de restituí-las, recompensá-las e as-
sisti-las. 

 
Especialidade: Autenfrentamentologia. 
 
Sinonimologia: 
1. Técnica da Enciclopédia dos Credores Evolutivos.  
2. Técnica do Inventário dos Credores Grupocármicos. 
 
Poliglotologia: 
Anglofonia: groupkarmic creditor book technique. 
Francofonia: technique du livre des créanciers groupekarmiques.  
Germanofonia: Technik des gruppenkarmischen Gläubigerbuches, f. 
Hispanofonia: técnica del libro de los creedores grupokármicos.  
 
CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA 

 
Indicaciologia. A técnica para inventário dos credores costuma ser indicada 

para aumentar a percepção do evoluciente quanto ao reconhecimento dos aportes 
recebidos por terceiros, superar a ingratidão e realizar acertos grupocármicos. Embora 
possa ser aplicada em qualquer faixa etária, têm interesse especial conscins na terceira 
e na quarta idade, logicamente, mais próximas à transição da primeira dessoma. 

Objetivologia. O objetivo nesta técnica é o desenvolvimento do senso de gra-
tidão e da autorresponsabilização pela compensação dos próprios erros evolutivos em 
relação às outras consciências. Permite ao praticante fazer o balanço dos contatos in-
terconscienciais da vida atual ainda na pré-intermissão. 

Procedimentologia. Selecionar caderno próprio, de preferência pautado, sendo 
exclusivo para aplicação da técnica. Dividir o Livro em seções pelas letras do alfabeto. 
Inserir os dados da pessoa, na respectiva seção, de acordo com a primeira letra do  
nome ou apelido pelo qual é conhecida. Registrar, entre parênteses, após a alcunha,  
o fator de rapport ou ligação consigo. Acrescentar novos credores evolutivos progres-
sivamente, conforme as lembranças e os acontecimentos dos fatos e parafatos cotidia-
nos. Criar rotina diária, ou semanal, para as anotações. 

Experimentologia. Alguns pesquisadores relatam energizarem periodicamente 
o Livro dos Credores Grupocármicos, não sendo essa prática obrigatória. 

Exemplologia. Tais credores são consciências de quem se recebe ou recebeu 
algum tipo de heterajuda, ou com as quais ainda existam débitos evolutivos e interpri-
sões grupocármicas. Exemplo de registro em linha única: Waldo Vieira (conscienció-
logo). 
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Parafisiologia. O inventário técnico fundamenta-se no princípio holocármico 
da restauração evolutiva, segundo o qual a consciência busca anular os erros cometidos 
por meio da resolução dos conflitos, das reconciliações grupocármicas e da correção ou 
compensação dos danos causados. O registro grafado e o processo mnemônico funcio-
nam ao modo de evocações cosmoéticas, muitas vezes reavivando os vínculos inter-
conscienciais e oportunizando assistências interdimensionais. A informação grafada  
é posicionamento claro e explícito do autoconsciencioterapeuta quanto ao compromis-
so com o credor. O autoposicionamento autêntico e cosmoético muitas vezes gera au-
todesassédio, eliminando os escondimentos, fantasias e medos relacionados aos erros. 

Requisitologia. A rigor, não existe pré-requisito para a aplicação da técnica, 
porém o conhecimento e a vivência do paradigma consciencial ampliam a abordagem. 

Seriexoterapeuticologia. Em sentido amplo, levando-se em consideração as 
retrovidas e os múltiplos encontros e relacionamentos pretéritos, é atitude inteligente 
quem se considere em dívida na análise das interrelações. 

Proexoterapeuticologia. Para o intermissivista, os credores grupocármicos fa-
zem parte do público-alvo interassistencial da proéxis. 

Paratecnologia. A prática da tarefa energética pessoal é sinérgica à do Livro 
dos Credores, devido à natureza interassistencial de ambas as abordagens e ao fato 
desse material tornar-se ponto de referência para a interassistência dos amparadores, 
funcionando na condição de lista de assistidos permanente da tenepes. 

 
HOLOPRESCRICIOLOGIA 

 
Remissiologia. Eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 7 verbetes do Dicio-

nário de Consciencioterapia prescritos para a expansão das abordagens auto e hetero-
consciencioterapêuticas sobre a técnica do Livro dos Credores Grupocármicos: 

1. Consciencioterapeuticografia (Consciencioterapeuticografologia). 
2. Credor grupocármico (Grupoconsciencioterapeuticologia). 
3. Heterodesassédio (Desassediologia). 
4. Interprisão grupocármica (Grupocarmologia). 
5. Mágoa (Autassediologia).  
6. Técnica da tela mental (Autenfrentamentologia). 
7. Técnica do autodespertamento da gratidão (Autossuperaciologia). 
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