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O dinheiro é o patrimônio numerário das pessoas físicas e 

jurídicas. Ele é usado, normalmente, para pagamento de algo. 

De acordo com o historiador grego Heródoto, foi Creso, rei da 

Lídia (hoje Turquia), quem cunhou as primeiras moedas, entre 640 

e 630 a. C. 

O dinheiro é usado em diferentes sociedades do mundo, 

assumindo nomes personalizados e a cotação específica, de acordo 

com a localidade de circulação. 

Eis, em ordem alfabética, 10 palavras palavras que, nor-

malmente, estão relacionadas ao conceito de dinheiro: bens; 

capital; cédula; fortuna; moeda; nota; numerário; patrimônio; 

pecúlio e verba. 

Em oposição ao significado de dinheiro, tem-se: desca-

pitalizado; impecuniosidade; indigente; lazeira; mendigo; miséria; 

necessitado; paupérie; pedinte e pobre.  

Há quem divida o surgimento do dinheiro em 3 etapas:  

1ª Moedas. No século VII antes da era comum, os gregos 

criaram a moeda metálica, com valor padronizado pelo Estado. Isso 

beneficiou as camadas mais pobres da sociedade; pois, elas 

passaram a ter acesso às riquezas. Na época, os valores eram 

contados em bois ou imóveis.  

2ª Papel-moeda. No ano 960, foram encontradas moedas 

apenas na China e elas caíram em desuso no final do século XIV.  

Em 1661, as notas apareceram na Suécia e se espalharam pelo 

mundo.  



3ª Cartões de crédito e caixas eletrônicos em rede.  

A tecnologia permite a movimentação do dinheiro, por meio de 

impulsos eletrônicos. Aqui, o dinheiro se torna invisível, expresso 

em valores numéricos.  

Neste século XXI, as transações bancárias são feitas também 

por intermédio de outros meios tecnológicos. 

A história do dinheiro traz registros de fracassos e sucessos. 

Dentre os fracassos, é possível citar: 

1. Prata pura. As moedas em prata pura eram utilizadas para 

organizar as finanças do império e pagar as despesas do exército. 

Depois de 64 d C houve necessidade de arrecadar mais recursos. Por 

isso, os imperadores misturaram-na com outros metais. Essa 

mudança gerou inflação, responsável pelo enfraquecimento do 

império.  

2. Dalers. Eram moedas de cobre. Cada uma possuía massa de 

19,7kg, foram cunhadas na Suécia em 1644. As dificuldades para 

transportá-las levaram a rainha Cristina a substitui-las pelas 

primeiras cédulas de papel-moeda, que circularam na Europa.  

3. Notas. Em 1716, a França tentou implantar o papel- 

-moeda. Mas essa tentativa falhou, por descobrirem, que as notas 

emitidas tinham valor superior ao dobro do ouro encontrado no país. 

Essas moedas fracassaram devido a grande quantidade de notas 

existentes no país e o medo de que a monarquia voltasse.  

4. Continentals. Eram cartas de crédito emitidas pelo 

Congresso americano, em 1776, para financiar o exército na luta 

pela independência do país. A recusa em aceitá-las acarretava duras 

penas.  

5. Falsificação. Os falsificadores de papel-moeda foram 

atraídos pelo grande poder de troca e por seu baixo custo de 



produção. Na Segunda Guerra mundial, os alemães imprimiram 

grande quantidade de cédulas inglesas, para desvalorizar  

a moeda de seu adversário.  

Por outro lado, os sucessos na história do dinheiro podem ser 

exemplificados por: 

1. Dracma. Dracma era moéda do século VI a C., cunhada em 

Atenas, permitiu a expansão do comércio pelo Mediterrâneo.  

2. Sistema bancário. Conde de Troyes, um dos fundadores dos 

Templários, cunhou a moeda "monges guerreiros" entre 1125 e 1152. 

O fato desses monges guerreiros se espalharem por toda a Europa 

guardando dinheiro, levantando fundos para as cruzadas e 

oferecendo serviços financeiros aos governantes, permite afirmar 

que eles constituíram um dos primeiros sistemas bancários da 

história.  

3. Cartões de crédito. Inventado no início do século XX pelas 

companhias de combustível, o cartão de crédito substituiu o 

dinheiro em lugares em que era difícil consegui-lo e nas compras de 

produtos em lojas distantes do domicílio do consumidor.  

Mas, os seres humanos mostram os seus valores, as auto-

prioridades e até insinuações a respeito do nível evolutivo pessoal, 

de acordo com o modo de gastar o dinheiro. 

Nesse caso, pode haver “um olhar” apenas para as carências 

intrafísicas, em geral, formatadas pela sociedade ou aquela 

escassez intraconsciencial, a ser suprida pela conscin lúcida. 

Eis, por exemplo, 10 situações em que o intermissivista com 

discernimento, cosmoético, investe no seu cotidiano  

e, paradoxalmente, nem todos os investimentos evolutivos têm 

ligação direta com o dinheiro: 



01. Amizades: manter uma rede de amizades, ou seja, prefira 

a companhia de consciências que possibilitem a você expressar os 

trafores, trafares e trafais, com a aplicação do binômio admiração-

discordância. 

Nesse caso, o dinheiro é usado no pagamento das despesas do 

lazer pessoal ou aquisição de presentes para os amigos. 

02. Autopesquisa: manter-se constantemente em auto-

pesquisa teática, priorizando a melhoria pessoal a cada momento. 

Há casos em que a autopesquisa poderá demandar a compra 

de algum bem móvel: computador, impressora, livros e outros.  

03. Autorado: elaborar e publicar gescons em forma de 

artigos, livros, antologias, dicionários e tratados; 

Dependendo do caso, o autor poderá escolher entre a pu-

blicação gratuita ou assumir os encargos financeiros da sua obra.  

04. Docência: participar dos cursos fundamentados no 

paradigma da Ciência convencional e do paradigma consciencial, ora 

na condição de aluno e ora na condição de professor. 

A docência requer constante atualização do docente  

e isso gera gastos das mais diferentes naturezas. 

05. Lazer: experimentar atividades de lazer produtivo, 

fazendo, desse modo, a convergência entre o bem-estar  

e o aprendizado útil. 

Se as atividades de lazer não estiverem previstas no orçamento 

familiar, vale a pena improvisar, assistindo filme na própria casa e 

tirando proveito da situação. Por exemplo, analise a história (ou as 

cenas) da película e identifique aquilo que você precisa aprimorar-

se. 

06. Livros: adquirir livros para aumentar o conhecimento 

pessoal e, com isso, experimentar novas autossuperações. 



Além dos livros, outros tipos de artefatos do saber, com custos 

variados, são importantes para a conscin semperaprendente.  

07. Parapsiquismo: dedicar-se ao desenvolvimento pa-

rapsíquico, a fim de criar neossinapses a respeito da multi-

dimensionalidade e, com isso, aproximar-se da sua real comdição de 

manifestação: a extrafísica. 

08. Saúde: investir na saúde física, emocional, energética e 

mentalsomática, a fim de se fortalecer para concretizar as 

reciclagens intraconscienciais e praticar interassistência.  

09. Viagens: visitar outros países, conhecer outras culturas; 

enfim, interagir com diferentes holopensenes. 

10. Voluntariado: contribuir em prol do maior número de 

consciências, incluindo a si próprio. Busque aceitar novos desafios, 

a partir do voluntariado. 

Há pessoas que veêm no dinheiro a chance de suprir as 

necessidades intrafísicas impostas pela sociedade, sentindo-se 

confortável em tal situação. 

No caso da conscin intermissivista, a prioridade é a ma-

nutenção da saúde holossomática, a fim de que possa melhorar a 

intraconsciencialidade e praticar a interassistência de modo 

cosmoético. 

 Em relação ao dinheiro: você “vai na onda da sociedade?” ou 
mantém o compromisso assumido no Curso Intermissivo? 
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