LÉXICO DE ORTOPENSATAS
Ortopensatas da Colegiadologia

Caciques 307
* Devido aos Elders evolutivos, inclusive dos Cursos Intermissivos (CIs), a Cognópolis tende a ter
mais caciques e menos índios. Assim, a nossa convivialidade já imita as Comunexes Evoluídas,
onde não há indígenas, desmontando o mito de que 2 intelectuais não podem conviver e
depurando a técnica do colegiado.

Colegiado 361
* Tudo na evolução das consciências diz respeito à equipe do colegiado.
* A ação profilática para eliminar os usurpadores é a manutenção do colegiado com a diluição
da liderança pessoal.
* A administração do colegiado não significa apenas responsabilidade dividida, e sim que cada
autoridade componente, especializada, responda por linha específica de trabalho responsável
de liderança. O colegiado pode ser considerado o nível mais evoluído da equipe, seja equipin ou
equipex.
* A fim de defender a vivência da democracia pura, os integrantes da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), intermissivistas da Cognópolis-Foz, optaram
pela formação do colegiado conscienciológico, a fim de afastarem, dentre outras, possíveis
consréus aventureiras, feudalistas, monetaristas, sinecuristas e usurpadoras, ainda embriagadas
pelo poder temporal, vítimas de seculares assediadores extrafísicos, de bases sincréticas,
ritualísticas, despachistas, de pontos riscados, exus e pombajiras, escravagistas africanas, tendo
em vista os trabalhos interassistenciais diretos à África.

Colegiados 361
* Nos colegiados extrafísicos das Comunexes Evoluídas, há homogeneidade e heterogeneidade
entre os membros porque é necessário se alcançar o caminho do consenso, embora cada
consciex membro do colegiado tenha a sua especialidade, a partir de experiências milenares
próprias.
* Toda Comunex Evoluída é dirigida por específico tipo de colegiado harmônico, ao modo de
orquestra entrosada ou time interativo.

Empregabilidade 580
* O Colegiado Gestor, quando no Estado Mundial, minimizará o efeito da governança sobre os
servidores públicos, em termos de relações empregatícias.

Judiciário 39
* O juiz é o executor teórico. O carrasco é o megaexecutor, ou o executor-mor prático. O juiz
não perdoa, sentencia. O ideal é a figura do juiz ser descartada e substituída por um colegiado,
daí porque se emprega o corpo dos jurados. As Comunexes Evoluídas são governadas por
eficientes colegiados. Quanto mais gente participar das decisões finais de um julgamento,
melhor.

Maximecanismo 129
* Quando se diz que a consciência é minipeça lúcida do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial, o foco não é a consciência em si, mas a minipeça lúcida inserida no todo do
sistema assistencial. O Maximecanismo é realmente o megafoco evolutivo governando a vida
neste Planeta Terra, e, segundo os parafatos, através de uma categoria de colegiado.

Pluralização 415
* Quem caminha para a pluralização da personalidade, caminha para o colegiado da equipex.

Pré-intermissão 448
* Na pré-intermissão, o candidato a líder interassistencial se prepara para institucionalizar seu
destino na próxima intermissão. A tendência é criar ao fim, oportunamente, o seu colegiado
extrafísico com equipex bem constituída

