
Autoestima sadia e assunção de trafores 

Marta Silva 

Colégio Invisível da Recexologia 

 

Viemos à vida intrafísica para evoluir. Evolução é, assim, a meta 

principal da conscin intermissivista lúcida. O processo evolutivo faz-

se a partir da interassistência, ou seja, a promoção de atitudes, 

comportamentos e ações visando auxiliar as consciências em suas 

múltiplas necessidades e carências.  

 

Dentro dessa dinâmica evolutiva, a conscin busca entender como 

melhor qualificar-se para dar uma contribuição aos outros e ao 

mundo, de forma cosmoética e alinhada com suas necessidades 

específicas de evolução. Isto significa que, sem autoconhecimento 

e sem reflexão crítica quanto a si mesmo e ao mundo envolvente, a 

consciência não reconhece, nem aceita, os acertos que precisa 

realizar consigo mesma (egocarma), nem com as demais 

consciências (grupocarma).  

 

Esse processo de autorreconciliação e harmonização com as demais 

consciências – intrafísicas e extrafísicas – demanda da conscin 

intermissivista o reconhecimento pacífico de seus trafares, trafais e 

trafores e a busca constante pela correção da autopensenidade 

rumo à desperticidade.  

 

O ser desperto (desassediado permanente total) não sofre mais com 

as influências assediadoras e, pelo contrário, acolhe e assiste a 

todos, usando, para tal, diferentes técnicas e recursos assistenciais 

conforme o caso. 

 

A conscin que aplica a técnica da recéxis, tal como no caso de quem 

aplica a técnica da invéxis, tem profundo interesse em aprender 

mais sobre inteligência evolutiva, em acelerar o seu processo 

evolutivo, além de querer e procurar ampliar cada vez mais a 

interassistência técnica às demais consciências, nas quais se inclui. 

 

A importância do desenvolvimento de uma autoestima sadia reside, 

precisamente, no efeito evolutivamente potencializador do 



autoamparo. O autoamparo é “o ato, efeito ou decisão, pontual ou 

constante, da consciência se direcionar ao melhor para a própria 

evolução, considerando os aspectos holossomáticos, holocármicos e 

multidimensionais da jornada evolutiva e visando a 

autoqualificação interassistencial.” (Bouchardet, Roberta, 

Enciclopédia da Conscienciologia). 

 

A autoestima está baseada na forma como a consciência avalia a si 

própria, a qual, por sua vez, compreende o efeito da avaliação dos 

outros sobre si, o que a consciência apreende de si a partir da 

comparação social e as conclusões que esta tira do sucesso ou 

fracasso de suas experiências. Estas três dimensões da autoestima 

acima colocadas denotam o grau de maturidade consciencial 

alcançada pela conscin, sendo que a expressão de uma autoestima 

saudável assenta, essencialmente, num processo de autonomia 

afetiva e intelectual. 

 

Há, portanto, neste domínio, um risco muito expressivo de haver 

distorções interpretativas e exageros emocionais quanto às 

diferentes situações que envolvem a consciência. 

 

A vivência da autoestima sadia embasa-se assim na 

responsabilização pessoal quanto à própria evolução; na 

identificação, aceitação e remoção dos processos patopensênicos 

derivados das imaturidades pessoais; na aplicação da paciência 

aplicada ao seu processo evolutivo; na pesquisa, amadurecimento e 

prática de valores pessoais evolutivos; no desenvolvimento do afeto 

maduro em relação a si próprio e também aos outros, a partir de 

uma cognição mais ampla e da compreensão dos processos 

biológicos, sociológicos, contextuais e holobiográficos na 

determinação dos comportamentos e, por último, na assunção de 

trafores que visem beneficiar, cosmoeticamente, a evolução própria 

e alheia.  

 

Sem autoconfiança, não há execução exitosa da programação 

existencial. Reconheçamos nossa condição de consciências em 

evolução e utilizemos o melhor de nossa manifestação traforista, já 

conquistada até o momento. 
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