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INTRODUÇÃO 

 

Este livro é uma coletânea de artigos sobre reciclagem existencial (recéxis) e reci-

clagem intraconsciencial (recin), em que houve preservação do estilo da escrita de cada 

autor. 

 

O objetivo desta publicação é disponibilizar informações a respeito das recéxis  

e recins, principalmente a partir do recorte de vida das conscins vinculadas ao holopen-

sene da Recexologia.  

 

A “Recexologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada ao estudo da Fi-

losofia, da técnica e da prática da recéxis, ou reciclagem existencial, dentro da intrafisi-

calidade, tendo início pela recin ou reciclagem intraconsciencial” (VIEIRA, 2003, 833).   

 

A recéxis é a transformação para melhor, que acontece fora do microuniverso 

consciencial, podendo desencadear a recin. Por exemplo: a personalidade humana está 

criando a própria rotina de estudos (recéxis), porque almeja aumentar o dicionário cere-

bral. 

 

A recin é a alteração para melhor processada no âmago do ser humano, possibili-

tando a ressignificação do novo comportamento e fixando a nova maneira de ser. Ela está 

ligada à criação de novas sinapses ou recuperação de razoáveis percentuais de lucidez. 

As práticas diárias do estado vibracional constituem um exemplo de recin, quando a per-

sonalidade humana lúcida as insere de modo regular no seu cotidiano.    

 

As vivências de recéxis e as recins surgem em todas as especialidades da Cons-

cienciologia, inclusive na técnica da recéxis, que é própria da Recexologia, porém, ela 

não será priorizada neste exemplar, para evitar repetições dos textos do livro Manual da 

Técnica da Recéxis, em revisão na EDITARES (julho/2016). 

 

A técnica da recéxis é o conjunto de procedimentos propostos pela Consciencio-

logia, para agilizar a evolução da consciência. Por exemplo, a mudança de patamar do 

pré-serenão vulgar, para o estado de desperticidade. 

 

Para a elaboração desta obra, os artigos selecionados foram extraídos do site do 

Colégio Invisível da Recexologia, www.recexis.org, a partir das edições efetuadas no pe-

ríodo de maio/2010 a dezembro/2014 e revisados.  

 

Em seguida, eles foram agrupados pela similaridade de assuntos e inseridos numa 

área conscienciológica afim, o que evidencia as interrelações das especialidades da Cons-

cienciologia com a Recexologia.  

 

RECICLAGENS INTERDISCIPLINARES procurou integrar as seguintes subes-

pecialidades da Conscienciologia: Colegiologia, Pensenologia, Superaciologia, Equili-

briologia, Exemplologia e Confluenciologia.  

 

 

 

http://www.recexis.org/
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I  –  CONSCIENCIOLOGIA 

 

01. CONSCIENCIOLOGIA 

   

Marta Ramiro 

 

A Conscienciologia é a Ciência que estuda a consciência “inteira”, com todos os 

seus corpos, existências, experiências, épocas, lugares de vida, em uma abordagem inte-

gral, projetiva e autoconsciente em relação às várias dimensões existenciais (VIEIRA, 

2010, p. 7). 

 

Em Conscienciologia, o principal objeto de estudo é a consciência.  

 

A consciência é algo que fundamenta a sua individualidade, a minha individuali-

dade e a individualidade de outrem. É algo dinâmico, lúcido e autoconsciente.   

  

A consciência recebe vários nomes, por exemplo: alma, espírito, ego, eu pensante, 

ou ainda, ser multidimensional.   

 

 A Conscienciologia denomina a consciência de algo sutil, imaterial (existe inde-

pendente do corpo humano) e paradoxalmente consegue pensar, sentir e agir em diferen-

tes dimensões. 

 

 Os corpos, ou veículos, são instrumentos com os quais a consciência torna-se visí-

vel, ou materializada, predominantemente numa dimensão. 

 

 Em nosso dia a dia, na dimensão intrafísica, vemos o corpo biológico de alguém 

e sabemos estar interconectado aos demais veículos, em geral, visíveis para os seres hu-

manos portadores de clarividência. 

 

 Vale enfatizar que a consciência não é o corpo físico, ao contrário, ela utiliza um 

corpo biológico, que tem um prazo de validade, para cada vida. 

 

 Olhando a mesma questão por outro ângulo, as lembranças das vidas passadas são 

experiências autocomprobatórias segundo as quais, ao longo dos milênios você, eu e ou-

tros seres humanos tivemos corpos ora masculinos, ora femininos, vivemos em diversas 

épocas e culturas, residimos em vários países, ao lado de outras consciências. 

 

 Essa consciência multimilenar pode ser aprimorada, na dimensão intrafísica, por 

exemplo, por intermédio da técnica da recéxis. 

 

 Nesse sentido, a técnica da recéxis é um recurso favorecedor das automutações 

para melhor, da seleção de novas práticas, da adoção de novos valores e do refinamento 

do próprio temperamento, para que num futuro ainda distante, a consciência possa ter  

a mesma performance em qualquer dimensão em que atuar. 

 

Quando as ações da consciência predominam na dimensão material, ela está no 

estado de consciência intrafísica, conscin. É o caso das personalidades humanas no dia  

a dia. Se o corpo físico da consciência estiver em repouso e ela estiver lúcida, agindo com 
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discernimento em outras dimensões, ela é chamada conscin projetada. É o caso das expe-

riências extracorpóreas relatadas pelos projetores conscientes. Entretanto, se a consciên-

cia teve o corpo humano desativado, ela se tornou consciência extrafísica, consciex.  

 

Pelo fato de admitir o estudo da consciência numa abordagem mais ampla em 

relação à Ciência convencional, considerando os 4 corpos ou veículos identificados pela 

projeção consciente, as múltiplas dimensões em que a consciência pode se manifestar,  

o emprego das bioenergias e o código de ética extrafísica, a Conscienciologia adotou um 

paradigma próprio para a realização das pesquisas: trata-se do paradigma consciencial.   

 

O paradigma consciencial é a teoria-líder da Conscienciologia: predispõe a pes-

quisa da consciência por ela mesma, devido à inexistência de aparelhos para detectá-la 

ou instrumentos para medi-la.  

 

O paradigma consciencial é o resultado do consenso entre os pesquisadores desta 

nova Ciência, autoconvictos da existência das vidas passadas, dos diferentes corpos usa-

dos pela consciência, das inúmeras dimensões em que a consciência pode ser encontrada, 

da capacidade projetiva do ser humano, da realidade dos efeitos das bioenergias e da mo-

ral extrafísica (cosmoética).  

 

Vale a pena refletir, estudar, pesquisar e fazer refutações a respeito da Conscien-

ciologia. 

 

 

 

02. REFLEXÕES SOBRE A CONSCIENCIOLOGIA 

Michel Chad 

 

“Quantas reflexões profundas executei hoje?” Júlio Almeida. 

Recéxis. A recéxis, ou reciclagem existencial, é a mudança para melhor, de todo o curso 

e perspectiva da vida humana da conscin, fundamentada na Conscienciologia, que, a partir 

daí, adota novo conjunto de valores com novo descortínio ante a vida e o Universo. 

(Tesauro da Conscienciologia). 

Analogia. Entre as analogias didáticas utilizadas para a reciclagem existencial, tem-se: 

virada de mesa. 

Reciclante. O reciclante existencial é a consciência intrafísica comprometida com inte-

resses humanos definidos e que almeja mudanças pessoais pró-evolutivas. 

Objetivo. Entre os objetivos do reciclante cita-se: o completismo existencial e a busca 

pela desperticidade. 

Oportunidade. Sempre há tempo para mudanças profundas quando a conscin está real-

mente empenhada. Uma das atividades que ajudam a conscin nesse processo é a reflexão. 

Reflexão. A reflexão, diferente de devanear, é uma atividade que requer direcionamento, 

foco, priorização, pensenes retilíneos. 
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Reflexologia. A Reflexologia é a especialidade conscienciológica dedicada ao estudo das 

auto e heterorreflexões. 

Autorreflexão. A reflexão pessoal, por exemplo, sobre um traço força (trafor) do próprio 

pesquisador. 

Heterorreflexão. A reflexão, por exemplo, sobre os fatos do cotidiano através dos cos-

mogramas. 

Megapensene trivocabular. Eis um megapensene trivocabular relativo ao tema: Recicla-

gens pedem reflexões. 

Técnicas. Há inúmeros modos e técnicas relacionadas à reflexão. No presente artigo co-

menta-se a técnica do “é superior”. 

Técnica do “é superior”. A técnica do “é superior”, é usada quando há comparação 

entre dois conceitos. Visa levar a pessoa a refletir sobre suas escolhas pessoais prioritá-

rias, para a catálise do autorrendimento evolutivo. 

Enumerologia. Eis, na ordem alfanumérica das Especialidades, 30 exemplos, dentro da 

técnica “é superior”: 

01. Amparologia. O vínculo consciencial é superior ao vínculo empregatício. 

02. Autodisciplinologia. A autorganização intraconsciencial é superior à organiza- 

ção física. 

03. Conscienciometria. O autoconhecimento decorrente da Conscienciometria é su-

perior às verdades absolutas (religiosas). 

04. Consciencioterapia. A Impactoterapia é superior à omissão deficitária. 

05. Conviviologia. A cooperação é superior à competição. 

06. Cosmoeticologia. A Cosmoética é superior à ética terrestre. 

07. Descrenciologia. A experiência pessoal contínua é superior à crença cega. 

08. Despertologia. A busca pela desperticidade é superior à procura da fama e do 

sucesso humano. 

09. Docenciologia. A docência conscienciológica é superior à educação tradicional 

materialista. 

10. Duplologia. A dupla evolutiva é superior ao casal egocentrado. 

11. Energossomatologia. O estado vibracional é superior ao emprego de objetos  

e muletas visando à limpeza energossomática. 

12. Evoluciologia. O abertismo consciencial é superior ao bairrismo, interiorose  

e paroquialismo. 

13. Experimentologia. O corpus da Conscienciologia é superior aos conhecimentos 

da intrafisicalidade.   

14. Extrafisicologia. A projeção consciente vexaminosa é superior ao sonho onírico 

prazeroso.  

15. Grafopensenologia. A gestação consciencial é superior ao Best-seller.  

16. Grupocarmologia. A reconciliação do grupocarma é superior aos ganhos secun-

dários decorrentes da interprisão grupocármica. 

17. Informaciologia. O computador é superior à máquina de escrever. 

18. Intelectologia. O autodidatismo permanente é superior à formação acadêmica. 

19. Interassistenciologia. A minipeça humana do maximecanismo interassistencial  

é superior à megapeça do minimecanismo. 
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20. Mentalsomatologia. O discernimento é superior às paixões impetuosas. 

21. Multiexistenciologia. A holobiografia é superior à biografia atual da conscin.   

22. Paracerebrologia. O acesso à holomemória é superior às lembranças do cérebro 

físico. 

23. Parapercepciologia. O desenvolvimento parapsíquico é superior ao aperfeiçoa-

mento somático. 

24. Reciclologia. A autoviragem promovida pela recéxis é superior à formação pro-

fissional. 

25. Reeducaciologia. A segurança econômica, pessoal, relativa, é superior ao mega-

prêmio da loteria.  

26. Silenciologia. O silêncio tarístico é superior ao emudecimento pulsilânime prati-

cado na tacon. 

27. Tenepessologia. A prática da tenepes é superior à passividade parapsíquica me-

diúnica. 

28. Verbaciologia. A verbação é superior ao mais belo discurso teórico. 

29. Voliciologia. A vontade inquebrantável cosmoética é superior à acídia e o hedo-

nismo.  

30. Zooconviviologia. A convivência com o animal doméstico é superior ao convívio 

com as plantas. 

 

Questionologia. Quais os temas preferidos nas suas reflexões? Quais estratégias vêm 

adotando para o aprofundamento das auto e heterorreflexões? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

II – COLEGIOLOGIA 

 

03. COLÉGIO INVISÍVEL DA CONSCIENCIOLOGIA 

 

Marta Ramiro 

“Colégio Invisível da Conscienciologia é a organização não institucionalizada 

formada pela rede de conexões entre os pesquisadores, através do vínculo consciencial, 

para fomentar o aprofundamento das investigações e intercâmbios científicos em torno 

das especialidades da Conscienciologia (VIEIRA, 2003, p. 103)”. 

 

Os Colégios Invisíveis da Conscienciologia são coordenados pelo pesquisador 

Roberto Almeida e aglutinam conscins e consciexes comprometidas com o desenvolvi-

mento da especialidade conscienciológica escolhida.  

 

Desse modo, os intercâmbios pesquisísticos pela internet permitem o entrosamen-

to das conscins localizadas em qualquer parte do Planeta.  

 

Em 2016, para integrar um Colégio Invisível da Conscienciologia (CIC), o pré-

requisito é a conclusão de um curso de ingresso à Conscienciologia e a maioria das 

conscins que coordena o Colégio Invisível de uma especialidade da Conscienciologia é 

voluntário ativo de uma Instituição Conscienciocêntrica (IC).  

 

Entre os dias 9 e 11 de janeiro de 2013, na Holoteca, em Foz do Iguaçu, PR, foi 

realizado o Planejamento Estratégico dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, me-

diados pelo prof. Luciano Vicenzi e as primeiras conclusões foram: 

 

Missão. Propiciar ambiente de holopensene dinamizador das especialidades da 

Conscienciologia para consciências comprometidas em produzir pesquisas científicas 

com intercâmbio entre especialistas.  

 

Visão. Ser fonte de conhecimentos especializados para qualificação da vida cons-

ciencial.  

 

Valores  
1. Aplicamos cosmoética.  

2. Pesquisamos verpons.  

3. Priorizamos interassistência.  

4. Vivenciamos autoconscientização multidimensional.  

 

Da parceria entre Colégios Invisíveis da Conscienciologia e Centro de Altos Es-

tudos da Conscienciologia – CEAEC, foi realizada a I Semana Paracientífica da Cons-

cienciologia, no período de 21 a 27 de julho de 2014, finalizando com o I Simpósio 

Teáticas da Conscienciologia (25 a 27 de julho de 2014).  

 

O pré-evento foi o curso Acoplamentarium, que contou com 54 participantes. 
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Orientação à Pesquisa Conscienciológica, Encontro dos Colégios Invisíveis da 

Conscienciologia, II Qualificação da Pesquisa Conscienciológica, I Jornada Cosmovisão 

da Autopesquisa, 4 minicursos e I Simpósio Teáticas da Conscienciologia . 

 

Em 2014, foram publicados na revista Conscientia, volume 18, Número 2, 12 ar-

tigos e 1 relato com a temática Pré-Intermissiologia, assunto principal do I Simpósio Teá-

ticas da Conscienciologia. 

 

Além de 17 Colégios Invisíveis, estiveram presentes 11 Instituições Consciencio-

cêntricas e Pré-Instituições Conscienciocêntricas. 

 

Nos dias, 18, 19, 21, 22, 23, 27 de julho e 2 de agosto foram defendidos verbetes 

dos seguintes Colégios Invisíveis, em ordem de exposição: Colégio Invisível da Sereno-

logia (3087), Colégio Invisível da Recexologia (3088), Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia (3090), Colégio Invisível da Pararreurbanologia (3091), Colégio Invisível da Desso-

matologia (3092), Colégio Invisível da Paratecnologia (3093) e Colégio Invisível da As-

sistenciologia (3102). 

 

O tema do Círculo Mentalsomático de 26 de julho de 2014 foi Paraciência.  

Em resumo, compareceram conscins representantes de 16 cidades, de 11 estados brasilei-

ros.  

 

Na panorâmica mundial, participaram alunos, na modalidade presencial e online, 

dos seguintes países: Alemanha, Argentina, Brasil, Johanesburgo (África do Sul), Estados 

Unidos e Portugal.  

 

Em 09 de maio de 2015, das 14h30 às 21h45, o Colégio Invisível da Dicionario-

logia Conscienciológica, organizou e dirigiu o I Fórum dos Dicionaristas da Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), no auditório do Discernimentum. 

 

A II Semana Paracientífica da Conscienciologia aconteceu no período de 13 a 19 

de julho de 2015, tendo por evento âncora o I Colóquio Interparadigmas. 

 

De 17 a 19 de julho de 2015, estiveram presentes pesquisadores, com o título de 

doutorado, residentes em Buenos Aires, Brasil e Chile, convidados pela equipe da revista 

Interparadigmas.  

 

O tema do Círculo Mentalsomático, no dia 18 de julho de 2015, foi Fronteiras 

Paradigmáticas, mediado pela epicon Mabel Teles. 

 

O Colégio Invisível da Dessomatologia promove encontros e atividades no início 

de novembro de cada ano, na comemoração do dia dos dessomados (2 de novembro). 

 

Na retrospectiva das principais atividades dos Colégios Invisíveis da Conscien-

ciologia, coube ao Colégio Invisível da Dicionariologia Conscienciológica aplicar  

o curso: Como Fazer Dicionários?, 8 e 9 de agosto de 2015, das 15h às 19h30, no 

CEAEC.   
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No dia 04.10.2015, os coordenadores do Colégio Invisível da Pararreurbanologia 

ministraram o curso Reurbanização Extrafísica na Prática: teática na instalação de Campi, 

em parceria com a ASSINVÉXIS, em Foz do Iguaçu (PR). 

 

Em 9 e 10 de abril de 2016, três professores do Colégio Invisível da Pararreurba-

nologia residentes na Alemanha, apresentaram no CEAEC o curso Reurbanização Extra-

física na Europa. 

 

 E, finalmente, na programação da III Semana Paracientífica da Conscienciologia, 

de 18 a 24 de julho de 2016, consta: dias 18 e 19/07: Imersão de Debate Laboratorial; dia 

20/07: curso Reurbanização Extrafísica: instalação de Campi, dia 21/07: curso Mudança 

de Paradigma: rumo à Paraciência e de 22 a 24/07, o II Simpósio Teáticas da Conscien-

ciologia. 

 

 O II Simpósio Teáticas da Conscienciologia busca responder à questão: de que 

modo estão as pesquisas na sua especialidade? 

 

 Na oportunidade, serão apresentados trabalhos de 10 Colégios Invisíveis (Assis-

tenciologia, Cosmoeticologia, Liderologia, Mentalsomatologia, Neuroconscienciologia, 

Parafenomenologia, Parapoliticologia, Pararreurbanologia, Recexologia e Serenologia)  

e teremos a participação de 3 Instituições Conscienciocêntricas (CEAEC, OIC e REA-

PRENDENTIA).  

 

 O tema do Círculo Mentalsomático agendado para o dia 23/07 será Parametodolo-

gias. 

 

 

 

04. COLÉGIO INVISÍVEL DA RECEXOLOGIA 

 

Marta Ramiro 

O Colégio Invisível da Recexologia (CIR) é a reunião não institucionalizada de 

pesquisadores interconectados com a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inter-

nacional – CCCI, por meio do vínculo consciencial, para exercer a interassistência no 

campo científico das verdades relativas de ponta a respeito do upgrade existencial. 

 

A Recexologia é a especialidade  da Conscienciologia aplicada ao estudo da Filo-

sofia, da técnica e da prática da recéxis, ou reciclagem existencial, dentro da Intrafisica-

lidade, tendo início pela recin ou reciclagem intraconsciencial (Homo sapiens reurbani-

satus, p. 833). 

 

O materpensene que está sendo priorizado no Colégio Invisível da Recexologia  

é a Vivência das Reciclagens prioritárias à Técnica da Recéxis. 

 

Dentre os objetivos do CIR, destacam-se 5, listados em ordem alfabética: 

 

1. Aglutinação. Aglutinar consciências comprometidas em vivenciar a técnica da 

recéxis e em contribuir para o desenvolvimento da Ciência Recexologia. 

2. Autopesquisa. Desenvolver autopesquisa de modo continuado. 
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3. Gescons. Produzir gescons sobre temas ligados à Recexologia e especialidades 

afins. 

4. Participação. Participar de eventos da CCCI e socin, que permitam a divulga-

ção das pesquisas fundamentadas pelo paradigma consciencial. 

5. Realização. Realizar atividades relacionados à técnica da recéxis e à Recexo-

logia. 

 

O evento científico inicial de que o Colégio Invisível da Recexologia participou 

foi o I Encontro dos Pesquisadores da Recexologia, que ocorreu nos dias 29 e 30 de maio 

de 2010, no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia - IIPC, em São 

Paulo (SP); por isso, o dia 29.05.10 é considerada o início das atividades do CIR e início 

das atividades do site www.recexis.org.   

 

Em 17.03.13, em parceria com o CEAEC, o CIR promoveu o curso Reciclagens 

Prioritárias, com 8 particpantes. 

 

No mesmo ano, ocorreu um debate público e foi realizada uma Oficina de Reda-

ção: Texto Jornalístico de Divulgação Científica Aplicado à Conscienciologia, ministrada 

pela profa. Denise Paro, ambos no CEAEC. 

 

O primeiro verbete da Enciclopédia da Conscienciologia foi defendido no dia 

03.05.11, com o título Reciclofilia. 

 

A partir de 2014, o CIR investiu na produção gesconológica, tendo produzido  

5 verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia, artigos no estilo jornalístico, sinop-

ses de livros e filmes, 2 artigos científicos e um relato foram publicados na revista Cons-

cientia, respectivamente, números 17.3 e 18.2. 

 

Em 2015, durante a II Semana Paracientífica da Conscienciologia, CIR realizou  

o V Encontro do Colégio Invisível da Recexologia, no dia 13 de julho de 2015. 

 

Em 14 de julho de 2015, alguns integrantes do CIR, residentes em outros estados 

brasileiros aproveitaram e participaram da Dinâmica Interassistencial Aplicada à Recexo-

logia, iniciada em 05.05.15, dirigida pelo epicon Flávio Buononato.    

 

O I Simpósio de Recexologia aconteceu no IIPC-BH, no dia 11 de outubro de 

2015. O II Simpósio de Recexologia ocorreu nos dias 5 e 6 de dezembro de 2015, no IIPC-

Curitiba, contou com a participação do Colégio Invisível da Recexologia e os artigos 

foram publicados na edição especial da revista Conscientia, vol. 19, n. 4 – out./dez. 2015.   

 

Debates realizados no horário das 15h às 17h, na sala 4 do CEAEC, pelo CIR: 

Dia Tema 

20.03.16 O que é a Recexologia? 

08.05.16 Autopesquisas Recexológicas 

10.07.16 Dinâmica Interassistencial aplicada à Recexologia 
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III – RECEXOLOGIA 

 
05. METAS DA TÉCNICA DA RECÉXIS 

 

Marta Ramiro 

 

A técnica da recéxis é o conjunto de procedimentos adotados pela conscin lúcida, 

para alcançar o completismo existencial e, posteriormente, atingir o estado de despertici-

dade ou vice-versa.  

 

Em Conscienciologia, reciclante existencial é a personalidade humana que viven-

cia a técnica da recéxis. 

 

O reciclante existencial lúcido, motivado e esforçado fará o seu replanejamento 

para a vida intrafísica atual, com inserção das 11 metas descritas no item 8, da página 

684, do livro 700 Experimentos da Conscienciologia. 

 

A melhor condição é iniciar a experimentação da técnica da recéxis, a partir das 

práticas diárias do estado vibracional, pois, isso facilitará a atuação na condição de isca 

autoconsciente e as experimentações cotidianas da tenepes. 

 

As demais metas podem ser planejadas e desempenhadas à critério do reciclante 

existencial: em paralelo às primeiras etapas ou após um período de estabilidade da im-

plantação da nova rotina útil. 

 

Em tese, quando o reciclante existencial lúcido compromete-se, de fato, desde  

a juventude com a autoevolução, poderá ter grandes possibilidades de antecipar o alcance 

do estado de desperticidade. 

 

Eis, portanto, as 11 metas da técnica da recéxis disponibilizadas pela Conscien-

ciologia (VIEIRA, 2013, 684), para serem inseridas, de modo voluntário e experimental, 

no planejamento pessoal:     

01. Estado Vibracional: dominar o estado vibracional (EV), realizando-o em 

qualquer posição física, contexto, situação ou dimensão. 

02. Isca autoconsciente: mapear a sinalética parapsíquica pessoal e melhorar  

a performance de isca autoconsciente, principalmente nas relações interconscienciais. 

03. Projeção consciente: realizar projeções conscientes, num nível razoável,  

a ponto de desencadear as vivências interassistenciais autoprogramadas e praticar as re-

cins necessárias ao momento evolutivo pessoal.   

04. Tenepes: praticar a tarefa energética pessoal (tenepes) e ampliar o cógido 

pessoal de cosmoética, de modo a otimizar o aumento e diversificação do público-alvo 

interassistencial.   

05. Ofiex: instalar a própria oficina extrafísica (ofiex), como resultado dos 

trabalhos interassistenciais cosmoéticos. 

06. Holorgasmo: vivenciar a técnica do holorgasmo, visando desencadear, por 

exemplo, a otimização do equilíbrio emocional e o desenvolvimento parapsíquico do ca-

sal (VIEIRA, 2013, p. 249). É tida como a fase de transição para a conscin exercitar, 

futuramente, a transafetividade (condição em que a personalidade humana experimenta  

a afetividade sadia para com outros seres da Humanidade e princípios conscienciais, além 

da conhecida sexualidade humana).    
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07. Parapsiquismo: desenvolver o parapsiquimo pessoal em condições satisfató-

rias até alcançar a erudição parapsíquica; o estudo esse que pode ser aprofundado com  

a leitura do verbete Parapolimatia, publicado na Enciclopédia da Conscienciologia. 

08. Tares: exercer predominantemente a tarefa energética pessoal, ou tares, na 

dose certa e com o padrão de energias personalizado conforme a consciência. 

09. Experimentos retrocognitivos: vivenciar experimentos retrocognitivos enri-

quecedores, que possibilitem, por exemplo, ampliar as práticas assertivas do passado. 

10. Desperticidade: investir na conquista do estado de desperticidade, como com-

sequência natural das próprias recins vividas, da quantificação e heterogeneidade dos 

assistíveis.  

11. Serenismo: principiar o entendimento, implantação e fortalecimento dos tra-

ços do serenismo, a exemplo do antibelicismo. 

 

Dentre as tarefas a serem desempenhadas pelos intermissivistas praticantes da téc-

nica da recéxis, destacam-se 10, elaboradas a partir do verbete Função do Intermissivista: 

a) Aplicador, do princípio da descrença, com priorização das vivências pessoais; 

b) Autopesquisador, vinculado ao paradigma consciencial; 

c) Autor, de obras que possam esclarecer, por exemplo, as consciências incautas; 

d) Buscador da independência financeira; 

e) Debatedor, participante de debates úteis; 

f) Experimentador, do voluntariado ativo de uma Instituição Conscienciocêntrica; 

g) Frequentador, regular da Holoteca além de possuir e alimentar a biblioteca pes-

soal, para qualificar as gescons; 

h) Investidor, na obtenção da ofiex (oficina extrafísica), após décadas de práticas 

da tenepes. 

i) Publicador, e autor da obra prima pessoal; 

j) Vivenciador, do princípio do exemplarismo pessoal. 

 

Para finalizar, não se pode esquecer a atividade básica, fundamental, que é o exer-

cício do voluntariado. 

 

Nesse sentido, voluntariar em Instituição Conscienciocêntrica é exercer atividade 

não remunerada, pois há forte vínculo da conscin com as ideias conscienciológicas,  

a equipe extrafísica, outros voluntários, alunos; enfim, é oportunidade para realizar acer-

tos grupocármicos de diferentes naturezas e até tornar-se minipeça do maximecanismo 

interassistencial.    

 

Além de desencadear reciclagens, retrocognições, reconciliações grupocármicas 

possíveis, o exercício do voluntariado conscienciológico pode potencializar os efeitos da 

técnica da recéxis.   
 

 

06. MITOS DA TÉCNICA DA RECÉXIS 

Marta Ramiro  

Os mitos da técnica da recéxis são conceitos apreendidos de modo errado e divul-

gados por meio do “boca a boca” para terceiros, a partir da subinformação, apriorismose 
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ou lacuna de conhecimento do informante, a respeito da técnica da recéxis. Podem ser 

chamados de autoenganos, especulações, pseudoconhecimentos ou achismos. 

 

As falácias a respeito do tema são suficientes para desmotivar, desanimar ou deso-

rientar candidatos iniciantes, inexperientes e portadores das diretrizes da programação 

existencial, ou proéxis, no âmbito da Recexologia. 

 

Desde o surgimento, a técnica da recéxis foi interpretada de modo equivocado 

pelos aprioristas. Na época, os diferentes tipos de mídia associavam o termo “reciclagem” 

ao conceito de “lixo”, próprio da reciclagem ambiental. 

 

Mas equivocou-se quem equiparou a consciência, ou ser multidimensional, ao ma-

terial inútil, descartável ou quem classificou a recéxis por técnica produtora de resultados 

ínfimos. O problema está na falta de investimento do proexista em aprofundar as autopes-

quisas e não na técnica em si. Por que as pessoas são propensas a interpretar assim? 

 

Em ciência, a técnica é o meio facilitador, otimizador, para se atingir determinado 

objetivo. Os proexistas concluíram o Curso Intermissivo e têm a finalidade de atingir  

a completude da programação existencial (proéxis) e alcançar o estado em que não sejam 

mais afetados pelas influências de seres intrafísicos e extrafísicos nocivos que estejam ao 

seu redor, ou seja, tornarem-se despertos. 

 

Falsidades. Eis 6 afirmações falsas, componentes dos mitos da técnica da recéxis: 

 

1. Abrangência. A proéxis do filho é mais relevante se comparada ao projeto de 

vida dos pais. 

 

Deixa de ser ética a comparação entre a magnitude das proéxis, especialmente, no 

que respeita à grandiosidade da meta existencial. Cada consciência teve experiências, 

relacionamentos, desempenhos, enfrentamentos diferentes dos demais seres humanos. 

Isto sugere a “individualidade” no âmbito da ficha evolutiva pessoal. 

 

Do ponto de vista intrafísico, a “individualidade” exclui a multidimensionalidade. 

Com isso, existem genitores procurando se realizar por intermédio dos filhos; afinal, eles 

escolheram os nomes, as roupas, a alimentação, por que não direcioná-los para usar  

a técnica mais avançada: a invéxis? 

 

Entretanto, a proéxis é responsabilidade pessoal, assumida no Curso Intermissivo, 

perante o evoluciólogo. Há diferença entre jovens com perfil para usar a técnica da invéxis 

e adolescentes motivados para usar a técnica da invéxis. Os filhos têm direito de escolher 

a técnica que atenderá a seus objetivos (invéxis, recéxis) ou nenhuma das duas.  

 

2. Idade. A técnica da reciclagem existencial (recéxis) é para velhos e a técnica 

da inversão existencial (invéxis) é para os mais jovens (adolescentes). 

Se na vida do jovem, adolescente, existir alguma evitação para usar a técnica da 

invéxis, automaticamente, ele se encaixará no perfil de reciclante existencial. 

 

No âmbito das consciências mais evoluídas (evoluciólogos e Serenões), associado 

ao princípio de o menos doente assistir o mais doente, independente da técnica evolutiva 

aplicada. 
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É impossível generalizar a técnica da recéxis e da invéxis a partir da idade crono-

lógica. Vale a premissa: “cada caso é um caso e precisa ser analisado com base nos deta-

lhes”. Quem dá a palavra final é o praticante da técnica. 

 

Porém, é importante estudar bem a diferença entre as duas técnicas para evitar 

erro, engano ou autocorrupção na decisão pessoal. 

 

3. Igualdade. A técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica e a técnica da recéxis 

são as iguais. 

 

Eis, pelo menos 10 diferenças básicas entre as duas técnicas trazidas pela Cons-

cienciologia, na comparação entre as duas técnicas citadas: 

  

Variável Técnica de Mais 1 

Ano de Vida Intrafísica 

Técnica da Recéxis 

Especialidade 

conscienciológica 

 

Experimentologia 

 

Recexologia 

Livro 700 Experimentos 

da Conscienciologia 

 

Página 607 

 

Página 684 

Metas À critério do pesquisador 11 metas propostas pela 

Conscienciologia 

Objetivo específico Definido pelo pesquisador Alcançar a desperticidade 

e o compléxis 

Objetivo geral Cumprir as metas 

escolhidas pelo 

autopesquisador 

Cumprir as metas 

propostas pela 

Conscienciologia 

Pré-requisitos 10 posturas práticas Personalizada, conforme a 

necessidade do 

experimentador  

Público-alvo Praticantes da técnica da 

invéxis e da técnica da 

recéxis 

Reciclantes existenciais 

Seção do livro 700 

Experimentos da 

Conscienciologia 

 

Intermissibilidade 

 

Recexibilidade 

Tempo de aplicação 1 ano Décadas na vida atual 

Tipo de reciclagem Reciclagem Emergencial Reciclagem Existencial 

 

Em Conscienciologia, cada técnica tem o seu valor e o pesquisador de si mesmo 

tem o direito de aplicar aquela com a qual se afiniza. 

 

4. Lixo. Ao ouvir o vocábulo “reciclagem” existem aqueles que o associam  

a palavra “lixo”. 

Inexiste conscin inútil, supérflua, repugnante ou sem valor. Porém, a personalida-

de humana porta vários tipos de lixo, que precisam ser descartados ou reciclados. São 

eles: 

Lixo celular: células mortas, bactérias, detritos em geral. 

Lixo energético: energias tóxicas, bloqueios e descompensações energéticas. 

Lixo emocional: emoções destrutivas - ódio, rancor, raiva, vergonha, inveja. 
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Lixo mental: patopensenes, má intenção, ideia patológica ou negativa. 

 

Reciclar é remover lixos milenares, seculares ou do presente; é atualizar-se sem 

autocorrupções. É reconciliar-se consigo, de modo teático. É reconhecer a parcela de 

responsabilidade pessoal sem culpar-se dos erros, enganos e omissões. Você ainda tem 

vergonha de se livrar dos lixos antievolutivos? Por quê? 

 

5. Mudança. Reciclante não muda mesmo. 

 

No universo das reciclagens, existem personalidades humanas que reciclam per-

centuais ínfimos da própria realidade. Ao invés de promoverem a guinada de 180° na 

vida, mudam apenas 10° ou 20°, havendo pouco investimento na autorreeducação. A neo-

fobia, a decidofobia, a visão distorcida de si mesmo, as automimeses dispensáveis, a ocio-

sidade, o investimento naquilo que é menos evolutivo e, principalmente, o autoassédio 

explicam tais acomodações. 

 

O reciclante existencial teático deixa de temer mudanças porque compreende 

serem as reciclagens implantadas no próprio microuniverso e fora dele fatores benéficos 

a si e a outrem. Isto evidencia a relação entre as renovações pessoais e a interassistência 

lúcida.  

 

A cautela e a reflexão, em geral, estão presentes nas decisões dos praticantes da 

recéxis.  

 

Quando surgem problemas inesperados, percalços, empecilhos passam a ser desa-

fios a serem superados com calma, ponderação e discernimento. Portanto, é possível esta-

belecer a consideração: reciclar é criar estratégias cosmoéticas, desde jovem, para superar 

os obstáculos relacionados com a concretização da proéxis. 

 

6.  Valor. A técnica da invéxis tem mais valia do que a técnica da recéxis. 

 

A técnica da invéxis é mais avançada do que a técnica da recéxis. Sim, é um fato. 

De acordo com a lógica, o inversor tem mais tempo cronológico para desempenhar o 

mandato intrafísico. Com isto, pode detalhar mais seu projeto de vida. 

 

No entanto, o autodesenvolvimento proexológico embasado na inteligência evo-

lutiva, ficha evolutiva pessoal, cosmoética e cosmovisão são meios para se completar, 

num nível razoável, a tarefa programada antes do atual renascimento somático (ressoma), 

desde que existam priorizações acertadas e alto índice de esforço pessoal; incluindo-se aí 

a cláusula pétrea da programação existencial. 

 

Desse modo, a melhor condição é quando os inversores e reciclantes existenciais 

mantém bom grau de desempenho da proéxis; porém, está claro que os reciclantes exis-

tenciais precisam se esforçar para levar a proéxis e os compromissos assumidos, de eito. 

 

Técnica de evitação da apriorismose 

 

Conhecimento. A técnica principal, profilática, contra esse tipo de apriorismose 

é estudar, ler, participar de debates a respeito do tema, a fim de sanar o maior número de 

dúvidas possíveis. 
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Todo autopesquisador lúcido busca informações a respeito do tema de interesse 

em fontes com credibilidade no meio científico. 

 

Em Conscienciologia, existem inúmeras publicações a respeito de reciclagens  

e cada personalidade humana relata os benefícios obtidos com o uso das técnicas. 

 

Proposição teórica 

 

Autoenganos. “No mecanismo do autoengano, primeiro nega-se, reprime-se, dis-

torce-se constantemente até não mais incomodar. Todo o trabalho cabe aos mecanismos 

de defesa do ego. O fato então fica esquecido conscientemente” (MARTINS, 2001, p. 

56). 

Argumento conclusivo 

 

Argumento conclusivo. Os autoenganos relacionados à técnica da recéxis não 

sugerem desqualificar a técnica em si. Todavia, evidencia, por parte dos propagadores, 

certo grau de objeção manifestado, de modo consciente ou inconsciente, semelhante ao 

expresso pelos fanáticos de qualquer ideologia. É inteligente não crer, e sim experimentar, 

vivenciar e tirar as conclusões pessoais de modo lógico e racional. 

 

Questões. Quais mitos a respeito da técnica da recéxis você alimenta? Por qual 

razão? 
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IV – PENSENOLOGIA 

 
07. A PRESERVAÇÃO DOS PENSENES LESIVOS 

  

Marta Ramiro 

  

 Neste artigo, a preservação dos pensenes lesivos será chamada de automimese 

patopensênica.  

  

DEFINIÇÃO. A automimese patopensênica é a preservação de ideias patológicas 

das vidas anteriores, compatíveis com emoções desequilibradas, geradoras de energias 

conscienciais tóxicas, nocivas à própria pessoa e aos demais seres vivos.  

  

EMOCIONAL. A automimese patopensênica é a desatualização emocional da 

consciência. É a conservação da irracionalidade e dos instintos ao longo dos milênios. 

Por isto, as técnicas de reciclagem, citadas na profilaxia, são úteis no combate a esse tipo 

de modelo mental retrógrado, desusado, com reverberação perniciosa aos circundantes.   

  

SINONÍMIA. Eis, em ordem alfabética, vinte expressões similares, ou equipará-

veis, à automimese patopensênica:  

  

01. Ações antirreciclagens;  

02. Automimese nosopensênica;  

03. Autopreservação do porão consciencial;  

04. Autopunição holossomática;  

05. Condição de neofobia permanente;  

06. Conjunto dos autopatopensenes das vidas remotas;  

07. Conservação das informações patológicas do paracérebro;  

08. Fator de paralisação evolutiva da consciência;  

09. Fixação do materpensene fossilizado;  

10. Ideias e emoções estagnadas através do tempo;  

11. Ideias antiéticas autofixadas no paracérebro;  

12. Monopensenes cristalizados;  

13. Oposição às reciclagens do microuniverso consciencial;  

14. Paralisação multissecular das emoções doentias;  

15. Repensenes autoprejudiciais;  

16. Repensenização inalterada ao longo das seriéxis;  

17. Reunião dos pensamentos individuais estacionados;  

18. Resistência à mudanças;  

19. Vícios patopensênicos;  

20. Vivência retrógada.  

  

ETIMOLOGIA. A palavra “mimese”, de origem grega, independente do sentido 

de utilização, recebe o significado de “imitação”. Em 1990, a Conscienciologia criou  

o neologismo “pensene”; segundo o qual, as ideias, as emoções e as energias conscien-

ciais são indissociáveis nas manifestações do ego.  

  

DESTRUIÇÃO. Ódio, raiva, agressividade, rancor são algumas das emoções pre-

sentes no comportamento individual e grupal, com repercussões no(s) holossoma(s). No 
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campo da Psicologia, a Psicossomática estuda a relação entre essas emoções e determina-

dos tipos de doenças, causadoras de destruição do soma.  

  

INFLUÊNCIA. Grande parte da Humanidade ignora a qualidade das próprias in-

tenções e a influência das consciexes parapatológicas no seu microuniverso consciencial. 

As ligações multisseculares e a similaridade das ideias circunstanciais parecem constituir 

parte dos elementos favoráveis ao estabelecimento desta ligação. 

  

SINTOMAS E SINAIS DA AUTOMIMESE PATOPENSÊNICA.  

Eis vinte exemplos representativos, de sintomas e sinais da automimese patopen-

sênica, dispostos em ordem alfabética: 

  

01. Apego às conquistas materiais;  

02. Ausência de questionamentos ligados ao microuniverso consciencial;  

03. Alto grau de piedade de si mesmo;  

04. Cometimento de ações lesivas a si ou a outras pessoas;  

05. Conformação à vida que leva;  

06. Dependência exagerada de outras consciências;  

07. Dificuldade em trabalhar com as carências;  

08. Elevado índice de autocorrupção;  

09. Inaplicabilidade das informações e técnicas necessárias à renovação pessoal;  

10. Incapacidade para reperspectivar a existência;  

11. Início de inúmeras atividades simultaneamente;  

12. Medos diversificados camuflados;  

13. Prazer, consciente ou inconsciente, de sentir-se vítima;  

14. Predisposição a sofrer acidentes de percurso;  

15. Preguiça mental;  

16. Recalque de emoções da categoria do ódio;  

17. Resistências às mudanças;  

18. Sensação de autoperfeição;  

19. Senso de incompreensão, perseguição;  

20. Vontade débil quanto à superação dos trafares.  

  

CAUSAS E EFEITOS DA AUTOMIMESE PATOPENSÊNICA.  

A seguir, encontram-se, listados em ordem alfabética, vinte causas e efeitos da 

automimese patopensênica:  

  

01. Assédios psicossomáticos e/ou mentaissomáticos;  

02. Busca do hedonismo;  

03. Condição de dependências diversificadas;  

04. Desvios de proéxis;  

05. Excesso de emoções patológicas;  

06. Indisponibilidades pessoais para trabalhos de assistência e autopesquisa;  

07. Inexistência de limpeza do porão consciencial;  

08. Interprisão grupocármica;  

09. Intoxicações, descompensações e bloqueios energéticos;  

10. Manutenção de intenções negativas;  

11. Minidissidências ideológicas;  

12. Participação de grupos anticosmoéticos (grupos de arrastão intrafísico e extra-

físico, organizações criminosas);  
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13. Poluição consciencial e seus efeitos;  

14. Práticas de ações violentas contra si mesmo e outras consciências;  

15. Práticas de imaturidades conscienciais;  

16. Predisposição aos acidentes de percurso;  

17. Preguiça mental;  

18. Pressão holopensênica de ambientes intrafísicos e extrafísicos degradados;  

19. Somatização de doenças;  

20. Vínculo a mega-assediadores.  

  

EXEMPLOS. De acordo com a mídia impressa, seguem-se cinco exemplos con-

temporâneos de automimeses patopensênicas.  

  

1. AGRESSÃO. Seis adolescentes infratores da FEBEM (Fundação Estadual do 

Bem-Estar do menor) espancaram e agrediram com golpes de skate, chutes e socos um 

agente da Febem da Unidade de Internação de Ribeirão Preto porque o funcionário des-

ligou o aparelho de televisão no horário determinado pela Instituição (Magalhães, 2004; 

p. C - 5).  

 

Atos de violência devido a motivos fúteis existem desde o início da Humanidade. 

Nesse tipo de comportamento, os instintos se sobrepõem à racionalidade.  

  

2. CLAUSURA. 170 homens e mulheres vivem enclausurados em oito mosteiros 

da cidade de São Paulo. Eles seguem normas rígidas de comportamento, dormem em 

celas, deixam de comparecer a eventos familiares, conversam apenas depois do almoço 

ou do jantar. Para ir ao médico ou visitar parente enfermo, precisam de autorização. 

(Margarido, 2003; pp. 22-26).  

 

É incrível o número de pessoas que se submetem ao autoritarismo religioso, com 

a pretensão de “ganhar um lugar no céu”. Os milênios passam e as personalidades 

humanas continuam escravas do sistema de crenças e das esperanças, isentando-se de 

questionar e assumir a responsabilidade quanto ao gerenciamento do próprio destino.   

  

3. CRIMES. G.P., 21 anos de idade, estudante, em São José dos Campos, SP; 

matou os pais e uma irmã, a tiros de revólver. Dirige uma picape até Campinas, SP, onde 

assassina os avós paternos. (Globo Ciência; janeiro 1994/5; pp. 47-51).  

 

Ao considerar os animais que assassinam apenas quando tem necessidade de sa-

ciar a fome, os homicidas, nesse aspecto, tem comportamento bem inferior a esses subu-

manos.  

  

4. PRISÃO. S.C.; 19 anos de idade, estudante, filha de vereadora e deputado esta-

dual paulista, acompanhada do namorado A G.S, 29 anos de idade, invadiu um aparta-

mento na zona oeste de São Paulo e foi presa por porte ilegal de arma (Penteado, 2003; 

p. C - 7). 

 

A teoria das consciências reurbanizadas, proposta pelo pesquisador Waldo Vieira, 

pode ser usada por hipótese na tentativa de explica esse fato. 
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5. SEXUALIDADE. O advogado S.C, 59 anos de idade, foi preso pela polícia 

gaúcha, acusado de abusar sexualmente de pessoas com 20 e 25 anos de idade; mas, com 

idade mental de 11 anos (Gerchmann, 2002; p. C - 6). 

  

O instinto ainda predomina nas ações dessas personalidades humanas, na busca 

da satisfação pessoal, apesar da invasão dos direitos alheios. Nesse caso, cabe a questão: 

“quem é mais doente?”       

  

HIPÓTESES. Para efeito de comprovações posteriores, cabem quatro prováveis 

suposições sobre automimese patopensênica:  

  

1. A quantidade de monopensenes retrógrados varia para cada consciência. Pode 

ser quantificada pelo nível de vivência da ética pessoal.  

  

2. Cada consciência encontra-se estagnada emocionalmente em épocas diferentes, 

em grupos distintos e aspectos (ou segmentos) diversificados de existências passadas.  

  

3. Ao ressomar, presume-se que a consciência tenha reduzida a rememoração de 

seus potenciais traforísticos e se adapte pensênica e temporariamente ao holopensene em 

que ressomou ou no qual se encontra imersa. Ao receber estímulos exteriores, ocorre 

ativação da holomemória, os patopensenes são liberados mais intensamente e ela comete 

ações violentas contra si, ou contra outras consciências.  

  

4. A sintonia pensênica com mega-assediadores pode fazer com que tais consciên-

cias discursem sobre ideias avançadas do ponto de vista evolutivo, sem compreender  

a essência do significado das mesmas. Nesse caso, evidentemente, teoria e prática se tor-

nam incompatíveis em seu microuniverso consciencial.  

  

5. Ideias lesivas, ligadas às energias tóxicas, atraem consciências pertencentes  

a mesma faixa pensênica. Aquelas pessoas que superaram a situação podem se sentir 

ligeiramente "abalada"; enquanto, quem se afinizou com o padrão holopensênico doentio, 

torna-se aprisionada.  

  

MODELO. O modelo representativo das automimeses patopensênicas pode ser 

uma circunferência repleta de fissuras, com setas, de diferentes tamanhos, representando 

raios dessa figura geométrica.  

 

 
 

EXPLICAÇÃO DO MODELO. A circunferência indica a repetição de um com-

portamento pensênico; é algo que não muda, permanece sempre igual, do mesmo jeito, 

no decorrer dos milênios.  
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As brechas (ou fissuras da personalidade) correspondem às imperfeições multis-

seculares criadas pela própria consciência, facilitando as interferências de assediadores 

com a possibilidade de rejeitar o "novo".  

  

As setas maiores indicam ligação mais arraigada ao trafar (trafar multissecular)  

e as setas menores representam o oposto.  

  

LEIS QUE REGEM AS AUTOMIMESES PATOPENSÊNICAS.  

 

Eis, por exemplo, três leis das automimeses patopensênicas:  

  1. ATRAÇÃO - Consciências que produzem patopensenes com mais intensidade 

e por um período maior de tempo, estão sujeitas a ligação mais permanente com os asse-

diadores. Nesse caso, a prática de crimes hediondos e dos atos de vandalismo podem ser 

mais frequentes no comportamento das mesmas.  

  

2. REPULSÃO - Quando os pensenes são antagônicos, criam-se discórdias, con-

flitos, brigas, guerras entre duas ou mais consciências ou nações.  

  

3. RESSONÂNCIA - Duas ou mais consciências que se encontram na mesma 

faixa pensênica, independente da qualificação, normalmente têm intenções semelhantes. 

As amizades podem estar inseridas aqui.  

  

PROFILAXIAS CONTRA AUTOMIMESE PATOPENSÊNICA 

  

Procedimentos. 5 sugestões de procedimentos profiláticos contra automimese patopen-

sênica estão relacionadas, a seguir: 

  

1. Autodidatismo. Investir, de modo teórico e prático, no autodidatismo em prol da evo-

lução pessoal. 

   

2. Conscin-cobaia. Ser conscin-cobaia ou realizar autopesquisa por meio do Conscien-

ciograma.  

  

3. Cursos de campo. Participar de cursos de campo, a exemplo do Extensão em Cons-

cienciologia e Projeciologia I, Acoplamentarium, dinâmicas parapsíquicas semanais, prá-

ticas laboratoriais, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, práticas diárias do 

estado vibracional, vivências diárias da tenepes e outros.  

  

4.  Descarte. Descartar os bagulhos energéticos, bagulhos emocionais e bagulhos ideo-

lógicos de si próprio. 

    

5. Evoluciente. Atuar na condição de evoluciente nas seções de Consciencioterapia. 

  

ARGUMENTO CONCLUSIVO 

  

Nem todas as personalidades humanas “pararam para pensenizar” a respeito das 

repetições descartáveis de intenções doentias, emoções nocivas e das energias conscien-

ciais tóxicas, herdadas de si próprias, de vidas pretéritas. Os efeitos dessa condição preju-

dicam, em primeiro lugar, o emissor de tais pensenes. 
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Há determinados padrões de doenças, tipos de desconforto intraconsciencial  

e predisposições à acidentes de percursos resultantes desta prática. É nesse momento de 

saturação que a conscin busca as profilaxias, para reverter a situação. 

  

Quem for o primeiro a encontrar o caminho da autossuperação, traz o resultado 

das vivências aos companheiros evolutivos. Estes poderão adaptá-los à realidade pessoal 

e investir na tentativa de ultrapassagem de outros obstáculos.          

  

 

 

  08. ANÁLISE DO HOLOPENSENE RESIDENCIAL 

 

Michel Chad 

 

O fato de não pensar mal de você ou das outras pessoas,  

já é um primeiro passo para a higienização de nossa moradia. 

Introdução. 

A primeira moradia da conscin nessa dimensão é o seu corpo físico, a segunda é 

a sua casa. A residência é a extensão pensênica dos seus moradores, incluindo as 

consciências extrafísicas. Deixamos muitas das nossas máscaras sociais quando entramos 

na nossa casa. 

 

Como cada consciência é complexa e única, também as energias dos ambientes 

são ímpares. 

 

Para a conscin preocupada com o autoconhecimento, com a policarmalidade, com 

o cumprimento de seus objetivos existenciais, a sua residência é uma embaixada assisten-

cial. Um exemplo ilustrativo é o projetor lúcido que deixa seu corpo em repouso durante 

uma exoprojeção. 

 

O texto propõe a análise das energias predominantes em nossa moradia e destaca 

alguns aspectos visando a reciclagem e aperfeiçoamento dessa embaixada multidimen-

sional. 

 

Padrão energético 
 

Na correria do dia a dia, dificilmente temos tempo para a identificação do nosso 

padrão energético. Imagine então a observação do holopensene residencial. 

 

Somos influenciados pelos holopensenes de todos os ambientes frequentados por 

nós, incluindo nossa casa. Passamos grande parte de nossa vida humana em nossas resi-

dências e é fundamental sabermos interagir sadiamente com as energias e consciências 

deste ambiente. 

 

Existem dois megapensenes trivocabulares bastante ilustrativos sobre o holopen-

sene residencial:  

 Há casa agradável. 

 Há casa desagradável. 
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Questionamentos 

 

Através das respostas às 21 perguntas a seguir, busque informações do seu holo-

pensene residencial e crie estratégias para melhorá-lo. O recomendado é fazer anotação 

escrita das ponderações. 

01. Cada um dos aposentos de uma residência possui um holopensene diferencia-

do dos demais cômodos. Você gosta mais de qual desses ambientes? 

02. Quais são os padrões energéticos das visitas em sua casa (conscins e conscie-

xes)? 

03. Durante o banho diário, você trabalha também suas bioenergias promovendo 

uma limpeza holossomática? 

04. Em qual cômodo da sua residência é o seu local de poder? 

05. Existe algum aposento no qual você não se sente à vontade. Por quê? 

06. Faz a leitura energética dos aposentos do seu lar? Além da blindagem da alco-

va, você realiza mobilizações energéticas visando a higienização do ambiente? 

07. Faz faxina periodicamente? Acumula roupas para lavar ou passar? A pia está 

cheia de louça suja? 

08. Na sua residência há animais? Como eles são tratados? Passam por alguma 

carência? 

09. Na sua residência há plantas? Você dá a elas os cuidados mínimos necessá-

rios? A fitoconvivialidade ajuda a manter os ambientes mais hígidos. 

10. Qual dos cômodos agiliza mais o seu processo evolutivo? Por quê? 

11. Qual foi a última vez que você promoveu alguma modificação na sua residên-

cia? Por exemplo, pintou ou trocou objetos decorativos, comprou móveis novos ou trocou 

os atuais de lugar? 

12. Se você é praticante da tenepes, qual a preparação e cuidados com o habitat 

tenepessista antes e depois das sessões diárias? 

13. Você acumula objetos sem utilidade (bagulhos energéticos) em sua casa? 

14. Você mora sozinho? Se não, como as outras consciências atuam holopenseni-

camente em sua casa? 

15. Você promove a organização dos cômodos de sua residência? Por exemplo, 

não deixando comida largada na cozinha ou roupas e toalhas atiradas no chão. 

16. Você sofre demasiada influência dos aposentos de sua casa? Por exemplo, ao 

entrar na sala de visitas não resiste a ligar a televisão? 

17. Você tem conhecimento de que suas atividades em sua residência ajudam  

a manter ou alterar o seu holopensene doméstico? Por exemplo, as músicas que escuta-

mos, os programas de TV que assistimos, interferem muito nesse holopensene? 

18. Você tem o hábito de antes de entrar em sua casa fazer um estado vibracional? 

E antes de sair? 

19. Você tem o hábito de ler? As leituras que realiza visam deixar o holopensene 

do local mais saudável? 

20. Você utiliza alguma técnica de saturação mental na sua casa? Fotografias, li-

vros sobre Projeciologia espalhados estrategicamente, podem ajudar a aumentar a lucidez 

do projetor. 

21. Você utiliza corretamente cada cômodo? Por exemplo, você se alimenta na 

copa/cozinha ou também tem mania de comer em outros aposentos? 
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Estratégias de atuação 

 

Sempre existem aspectos que podem ser aprimorados, reciclados e renovados.  

A partir das respostas obtidas, trace algumas estratégias para a melhoria do holopensene 

do seu domicílio estipulando prazos. 

 

Segue um exemplo didático visando ajudá-lo nessa tarefa: 

Problema detectado: acúmulo de objetos sem usos, ocupando espaço e estagnan-

do o holopensene domiciliar. 

 

Meta: não ajuntar objetos sem utilidade em casa, melhorando a funcionalidade do 

ambiente. 

 

Estratégias: 
1. Fazer um inventário dos objetos da residência. 

2. Descartar os objetos sem utilidade. 

3. Criar o hábito de cada objeto substituído por um novo, livrar-se do antigo. Por 

exemplo, comprei um abridor de garrafas e joguei o velho fora, ou doei-o para outrem. 

 

Prazos: 
Utilizar uma agenda pessoal, visando criar espaço para as atividades a serem fei-

tas. Em seis meses, ter este posicionamento já consolidado como um hábito. 

 

Conclusão 
Espero com esse texto ter contribuído para ajudar o leitor a questionar, a realizar 

a análise do seu holopensene residencial, utilizando-o como um agente catalisador do 

rendimento evolutivo. Evoluir impõe desafios à conscin motivada. Sua casa é seu castelo. 
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V – SUPERACIOLOGIA 

 
09. DA COMPETIÇÃO À INTERASSISTENCIALIDADE 

Silvana Affonso 

 

O objetivo deste trabalho é expor uma análise do processo evolutivo da 

consciência a partir das reflexões pessoais a respeito da competição e da compreensão de 

que, em algum momento, esta prática deixa de ser relevante, abrindo espaço para utiliza-

ção de postura mais avançada como a da interassistencialidade. 

 

A palavra competição chamou a atenção desta autora devido a sua forte influência 

na vida humana. Usando a associação de ideias e experimentos foi possível perceber que 

existem ações mais construtivas para a evolução da consciência. 

 

No entanto, é importante expor que o parâmetro norteador deste trabalho foi  

a observação dos fatos a partir do Paradigma Consciencial, ou seja, a análise da evolução 

humana de modo mais abrangente, integral, multicultural, multidimensional, multiexis-

tencial. E, como metodologia, a utilização da autopesquisa. Através da autoexperiência 

compreendeu-se que a tão valorizada competição da nossa sociedade poderá um dia ser 

completamente dispensável. 

 

Um ponto interessante nesta autopesquisa foi resgatar o significado da palavra 

competição, que tem origem no Latim COMPETERE, formado por COM, “junto”, 

mais PETERE, “procurar, lutar”, originalmente com o sentido de “vir junto, concordar, 

estar qualificado”, o que resultou em “competência”. O sentido posterior, de “lutar junto 

por alguma coisa”, trouxe o significado atual de “competição” que está associado a anta-

gonismo, concorrência, rivalidade. E isto é o que tem predominado, pois deixou-se de ser 

“competente”, e passou-se a rivalizar uns com os outros, usando muitas vezes 

mecanismos pouco éticos, resultando na competência duvidosa. 

 

Mas, há as competições consideradas positivas, como em alguns esportes não vio-

lentos, ou mesmo nos estudos para incentivar o aprendizado. Há outras inadequadas como 

nas guerras, disputas ferrenhas de poder, esportes violentos, capitalismo selvagem (gan-

hos financeiros a qualquer custo). 

 

Seja qual for a razão para se entrar numa disputa, o que importa é a postura pes-

soal, a intenção, é não passar por cima do outro, respeitar os limites de cada um e os 

próprios. 

 

Nas disputas grupais, apesar da rivalidade, já se percebe a “vantagem” da inter-

cooperação entre pares, da ajuda mútua, compartilhamento que proporciona uma 

satisfação no trabalho em grupo, mas ainda resulta numa situação onde um ganha e outro 

perde, favorecendo as disputas de “egos”. 

 

Nas disputas pessoais a consciência passa a competir consigo mesmo, e neste pon-

to, parece até haver um “grande” avanço evolutivo, mas ainda resta o “peso” da compe-

tição, das batalhas internas, autocobranças geradoras da ansiedade, pois as exigências 

nunca param, levando muitas vezes a exaustão. Fato observado nas próprias experiências 
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do dia a dia, onde tentando fazer o máximo, sem respeito aos próprios limites, a autora 

acabou prejudicando sua própria saúde. 

 

A “virada” de página para esta autora ocorreu devido a algumas experiências fora-

do-corpo, por perceber e vivenciar outras dimensões, onde as disputas, mesmo internas, 

não faziam mais nenhum sentido. A prática de atividades assistenciais, por exemplo, trou-

xe uma nova visão para as competições desnecessárias. Nos ambientes percebidos, e ven-

do-se em estado de tranquilidade, sem preocupação com o ego, ajudando a quem precisa, 

foi possível perceber a importância da interassistencialidade. 

 

Mas o que é interassistencialidade? É o auxílio entre pessoas, interações desinte-

ressadas, basicamente o oposto da competição, pois neste caso, busca-se ajudar o outro  

e ao mesmo tempo se permitir ser ajudado. A interassistencialidade ainda vai mais longe, 

pois transcende o compartilhar, o cooperar e, ao agir de maneira altruística, consegue-se 

atingir com mais eficácia a pacificação íntima, o bem estar. 

 

Como então chegar lá? 

 

Uma opção encontrada foi utilizar o atributo da imaginação, percebendo-se como 

uma pequena peça de uma grande engrenagem, e ciente de que adotando uma postura 

contrária ou prejudicial à outra peça, a engrenagem para, não funciona e todos acabam 

perdendo. Entretanto, ao colaborar com as demais, entendendo que cada um tem seu devi-

do espaço, com sua competência específica para determinada tarefa, a engrenagem estará 

funcionando, e todos sairão “ganhando”. Afinal existe espaço para cada consciência,  

a ser ocupado por ela mesma, sem necessidade de ambicionar o que é de outrem. 

 

Imaginar é bom, mas o desafio ainda persiste, e estabelecer uma anticompetição 

diária com horários, metas, cuidados com a saúde, trabalho, lazer, não é tão fácil. 

Contudo, utilizando a determinação e a coragem, traços da autora deste texto, foi possível 

promover algumas mudanças, gradativas, mas firmemente.  E isto incluiu ações positivas 

como a Tenepes (Tarefa Energética Pessoal) prática diária, multidimensional, de ajuda 

energética aos outros com assistência de amparador; além do voluntariado e docência 

conscienciológicos, ações potencializadoras das reciclagens evolutivas. 

 

Enfim, o resultado das observações pessoais possibilitou a autoconscientização de 

que não é a competição, mas a postura da interassistencialidade que mais favorece a evo-

lução. 

 
 
 
10. AUTOSSUPERAÇÃO DA ANSIEDADE COM DIRECIONAMENTO À  

PROÉXIS 

Silvana Affonso 

Esta autopesquisa parte da premissa de que é possível a autossuperação da ansiedade 

através de ações direcionadas à PROÉXIS (Programação Existencial, Objetivo de Vida, 

Missão) com o fim de conquistar equilíbrio, bem-estar, realizando um propósito de vida 

mais útil em favor da evolução pessoal e grupal. Partindo-se do entendimento da ansie-
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dade a investigação foi buscar nos antecedentes, nas vivências e experimentos as melho-

res estratégias para a autossuperação e o resultado foi a conquista de uma existência mais 

saudável com foco nas PRIORIZAÇÕES maduras. 

 

01. DEFINIÇÃO 

 

Autossuperação é resolver, suplantar, solucionar por si mesmo, e segundo Waldo Vieira: 

“A autossuperação é o desafio culminante, permanente, em qualquer momento evolutivo. 

(VIEIRA, 2003, p. 1103)”. 

 

A palavra ansiedade tem origem no grego “anshein” significando "estrangular, sufocar, 

oprimir", e no latim“anxietas” significando “angústia, aflição, inquietude, desassossego, 

agonia”. 

 

Da antiguidade até os tempos atuais há reflexões diversas sobre ansiedade, desde a Antiga 

Grécia quando era associada às manifestações do corpo físico, até recentemente onde  

a medicina inclui conceitos relacionados à emocionalidade. 

 

Neste trabalho a autossuperação da  ansiedade é definida como superar por si mesmo 

hábitos pouco saudáveis de vida em busca do equilíbrio holossomático (holus = totalida-

de + soma = corpo) respeitando o biorritmo com foco na programação existencial, ou 

seja, proéxis. 

 

“Proéxis (pro + exis) é a programação existencial específica de cada consciência intrafí-

sica (conscin) em sua nova vida nesta dimensão humana, planejada antes do renas-

cimento somático (ressoma) da consciência, ainda extrafísica (consciex) (Vieira; 2005;  

p. 9)”. 

 

02. SOB A ÓTICA CONSCIENCIOLÓGICA 

 

Quanto à Proéxis, a ansiedade resulta da fuga ou afastamento da realização pessoal, onde 

se tem a impressão de que o tempo escoa e a sensação de não estar fazendo nada, apesar 

de ocupar-se o tempo todo com muitas atividades. O que era para ser feito não está sendo 

realizado e o tempo esgotando. Daí o surgimento da angústia e o estado de desconforto 

constante. 

 

Quanto à Psicossomática (psyckhè: alma + soma: corpo), a ansiedade desequilibra o cor-

po emocional levando a estados ora de euforia, ora de melancolia; ora letargia, ora impa-

ciência. 

 

Quanto à Energossomática (corpo energético), a ansiedade gera um aproveitamento míni-

mo das capacidades parapsíquicas levando a um distanciamento das potencialidades ener-

géticas e, quando utilizadas, a forma é errônea, deturpada, desestabilizando e criando 

novos conflitos. Na pressa de realizar tantas tarefas, as energias são canalizadas em bene-

fício próprio, para cumprimento de atividades triviais, de pouca repercussão assistencial. 

 

Além de tudo, o corre-corre e a falta de atenção provocam baixa nas defesas energéticas 

abrindo espaço para o auto e heteroassédio. Múltiplas tarefas simultâneas dispersam as 

energias porque não há foco. 
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O estudo desses três campos da Conscienciologia foi decisivo na mobilização das ações 

para superação da ansiedade. 

 

03. FATUÍSTICA 

 

O fato gerador desta autopesquisa foi a observação do incômodo sentido no dia a dia em 

face da quantidade de obrigações (pessoais, familiares, sociais), trabalhos (sobrecarga de 

tarefas no emprego, horas extras de serviços) e atividades. Paralelo a isto, a observação 

de pessoas que, mesmo envolvidas com muitas responsabilidades, conseguem manter um 

estado equilibrado. Então algo andava errado na situação atual e a vontade de mudar, de 

melhorar, levou a um mergulho no processo pessoal da ansiedade e à busca de estratégias 

para autossuperação. 

 

04. MOTIVAÇÃO 

 

Um dos elementos motivadores foram as heterocríticas construtivas, vindas de familiares 

e amigos, apontando prejuízos à saúde, ao trabalho, aos relacionamentos. A solicitação 

de “calma”, redução do ritmo acelerado, prestar atenção às falhas provenientes da pressa 

desnecessária. 

 

05. PROVÁVEIS CAUSAS 

 

Imaturidade, medo, baixa autoestima, insegurança, influência do meio, crenças, compor-

tamento e ações anticosmoéticas. A falta de posicionamento observado através do tem-

peramento camuflado sob a síndrome de  Pollyanna (direcionamento compulsivo para  

o lado positivo de TUDO e TODOS, recusando-se enxergar e posicionar-se quanto  

a negatividade ou patologia do outro para não ficar “mal” com ninguém). 

 

E o mais importante, a necessidade de alinhamento com a Proéxis, hipótese aprofundada 

nesta autopesquisa. 

 

06. SINALÉTICA / CONSEQUÊNCIAS - HOLOSSOMÁTICAS 

 

Soma: Respiração ofegante, dores de cabeça constantes, hábito de roer unhas, compulsão 

alimentar, garganta seca, tosses secas, sensação de frio no estômago, cansaço físico, 

indisposição para atividades físicas, desencadeamento da hipertensão arterial favorecida 

pela genética e potencializada pelo comportamento ansioso. 

 

Psicossoma: Desequilíbrio emocional (choro em momentos de alegria ou tristeza pelas 

conquistas ou sofrimentos, sejam próprios ou dos outros), sentimentos de culpa, vergo-

nha, raiva de si mesma, vitimização, vivência da melin (melancolia intrafísica). 

 

Energossoma: Falta de energia, vulnerabilidade para absorção de energias nos ambientes 

e das interações com as consciências intra e extrafísicas. Ausência de maior lucidez nas 

experiências parapsíquicas. 

 

Mentalssoma: Dispersão, esquecimentos diversos devido às exigências das multitarefas. 
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07. CONSCIENTIZAÇÃO 

 

Diante da ocorrência de algumas dessomas na família, e percebendo a proximidade da 

finalização desta experiência intrafísica surgiram questionamentos internos como: Porque 

essa ansiedade, essa falta de tranquilidade e insatisfação íntima? O que fazer? O que falta 

realizar? Que caminho seguir? Porque tantas tarefas, sobrecargas de trabalhos e atividades 

que geram descumprimentos de prazos e desconfortos para os outros? Onde encontrar as 

respostas para uma vida mais significativa? 

 

Ao ficar mais consciente da finitude da existência, esses questionamentos afloraram. A 

observação das dessomas ocorridas e o comportamento de cada consciência envolvida no 

processo, aumentavam ainda mais a inquietude. Analisando a morte física, percebi que 

na maioria dos casos ocorriam sérias dificuldades para o enfrentamento do processo como 

doenças terminais de longa duração, mortes inesperadas de grande impacto sobre  

o grupocarma, sofrimentos diversos gerados pelo apego excessivo à vida material, fato 

esse aceito pela socin (sociedade intrafísica) como sendo “normal”. Mas o que chamou 

mais a atenção foram as consciências que passaram pelo processo e apresentaram um 

comportamento pré-dessoma (anterior à morte física) equilibrado, passando a sensação 

de “missão cumprida”. Isso não apenas com relação ao bem-estar individual, mas 

perceptível no entorno grupocármico, como se tudo estivesse acertado, no seu devido 

lugar para seguir seu próprio destino. Esse fato foi intrigante e a meu ver esta sim é  

a verdadeira “normalidade” para uma finalização equilibrada, geradora de energias 

benéficas, como aquela planta que morre, mas deixa sementes sadias. 

 

A questão do cumprimento da Proéxis, implícito nas ocorrências, além da curiosidade 

investigativa, trouxe a reflexão de que a ansiedade era uma conseqüência da falta de 

priorização perante a missão de vida. 

 

Percebi então que não há mais o que protelar, é chegado o momento de agir, buscar nas 

experiências vivenciadas a melhor opção para autossuperação dos processos de ansiedade 

neste momento evolutivo ou desperdiçar essa oportunidade existencial. 

 

08. DECIDOLOGIA 

 

O curso TPA (Teoria e Prática da Autopesquisa) do INTERCAMPI foi a ferramenta 

adequada para o desencadeamento desta Recin (Reciclagem Intraconsciencial). O contato 

telefônico assistencial (CTA) recebido na hora e momentos certos onde os temas 

abordados favoreciam o autoconhecimento era justamente o que estava precisando. 

 

Juntando-se a isto a aquisição dos livros “Coragem para Evoluir” (VICENZI, Luciano; 

2005) apontando a postura firme em utilizar nosso potencial para tomar as rédeas da nossa 

evolução, e “Mudar ou mudar “(GUZZI, Flávia; 2000) onde a autopesquisa aparece 

como ferramenta  chave para a conquista da paz interior. 

 

Através dos experimentos e esclarecimentos orientados pelo curso houve o destravamento 

do processo ao perceber a seguinte verdade relativa de ponta (verpon): 

 

“Quantas seriéxis (seri + exis = existências sucessivas, reencarnações) seriam neces-

sárias para que pudesse acordar?” 
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O caminho/jornada estava agora escancarado e a solução era tomar a decisão certa para 

corrigir a rota com foco na evolução. 

 

09. ESTRATÉGIAS PARA AUTOSSUPERAÇÃO 

 

Experimento 1:  Pesquisa de Trafores e Trafares 
 

Objetivo: Identificar os Trafores (traços-força = virtudes, talentos, predicados) e os 

Trafares (traços-fardo = defeitos, ações negativas) para confrontá-los e utilizá-los como 

ferramenta para superação da ansiedade. 

 

Metodologia: No primeiro momento foi realizada uma lista pela própria pesquisadora 

relacionando seus trafores e trafares, no segundo momento foi solicitado a familiares, 

amigos e colegas de trabalho que indicassem, espontaneamente, traços positivos e traços 

negativos da pesquisadora. Em seguida fez-se uma apuração dos dados coletados: foram 

24 pessoas entrevistadas, apontados 49 trafores e 29 trafares, observando que alguns 

destes eram variações do mesmo tema. 

 

Selecionados por ordem de maior identificação com o tema segue abaixo o quadro: 

 

TRAFORES TRAFARES 

DETERMINAÇÃO FALTA DE PRIORIZAÇÃO 

COMUNICABILIDADE FALTA DE POSICIONAMENTO 

INTELIGÊNCIA ACRITICIDADE 

DECISÃO FALTA DE TRANSPARÊNCIA 

PROATIVIDADE OMISSÃO 

NEOFILIA DISPERSIVIDADE 

ASSISTENCIALIDADE MANIPULAÇÃO 

 

Resultado: 

 

Alguns trafares estão interligados como falta de posicionamento, de transparência, 

omissão e manipulação e isso permite que possam ser enfrentados de modo simultâneo. 

 

Quanto aos trafores chegou-se à conclusão que o uso de alguns deles ajudará na 

autossuperação dos traços mais fracos, a saber: 

 

-  Determinação para enfrentar a falta de Priorização, principal fonte da ansiedade, 

vez que sem um foco definido torna-se fácil entrar no emaranhado das atividades 

excessivas e o consequente afastamento da Proéxis; 

- Comunicabilidade para suplantar a falta de Posicionamento e Transparência, 

através da comunicação cosmoética e assertiva resgatando a tranquilidade íntima; 

- Inteligência voltada para criticidade, superando os desvios provenientes da 

postura acrítica, omissa, equivocada, recuperando a lucidez necessária ao enfrentamento 

da ansiedade; 
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Efeitos colaterais: 

 

Este experimento foi o mais surpreendente desta autopesquisa, provavelmente 

devido à interação com as diversas consciências grupocármicas. Foram observadas 

variáveis que extrapolaram a expectativa da atividade, entre elas: 

 A disponibilidade e participação dos consultados e a seriedade com que trata-

ram o assunto; 

 A formação de campos assistenciais durante o desenvolvimento do tema; 

 O equilíbrio mantido pela pesquisadora diante das pessoas que só conseguiam 

apontar trafares demonstrando dificuldades em apontar os trafores. É importante observar 

que 10% dos entrevistados tiveram tal atitude; 

 50% dos entrevistados apontaram a mesma quantidade de trafores e trafares; 

 Alguns familiares e amigos aproveitaram a oportunidade para desabafar mágoas 

guardadas da pesquisadora e gerou-se um campo de acertos grupocármicos; 

 Surpresas quanto a pessoas que julgava desafetos e, no entanto, foram assisten-

ciais perante a pesquisadora. 

Por fim, a pesquisa dos trafores e trafares através da heterocrítica repercutiu em 

dessassédios, uma vez que se submetendo à cobaia ocorreram desdramatizações diversas 

gerando alívio e tranquilidade, como Flávia Guzzi  coloca no seu livro Mudar ou mudar 

(2000; Cap. 8, pag. 113): 

 

“É fundamental, à consciência que deseja evoluir, conhecer-se nas entranhas,  

a fim de se transformar. O autoenfrentamento dói, incomoda e não dá ibope. Em 

compensação, alivia e liberta a consciência.” 

 

Esta afirmação tem validação neste experimento. 

 

Experimento 2: Uso da Escrita via Priorizações Maduras. 
 

Objetivo: Organizar as ideias com priorizações úteis para autossuperação da an-

siedade. 

 

Metodologia: Foram realizadas anotações aleatórias de todos os fatos relacionados 

com a pesquisa. Registros diários e constantes, sob qualquer forma, desde digitações no 

computador até pequenos relatos em qualquer papel disponível na ocasião (caderneta, 

agenda, livro), sejam em viagens, salas de espera, intervalos de trabalho, qualquer lugar 

ou momento serviu de oportunidade para catalogar ideias. 

 

Resultado: compreensão melhor da ansiedade, seus sintomas e consequências. 

Melhor organização dos pensenes e desassédios. 

 

Experimento 3: Desenvolvimento do Parapsiquismo 
 

Objetivo: utilização das potencialidades energéticas para sustentabilidade das 

conquistas alcançadas. 

 

Antecedentes: Ao refletir sobre a razão de ter conhecido a Conscienciologia há 17 

anos e não ter levado adiante, atribuí este distanciamento, como hipótese, à falta de 

investimento no parapsiquismo, tanto que na época o livro-tratado de Projeciologia não 
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gerou o menor interesse, como se as experiências parapsíquicas fossem consistentes 

apenas para pessoas especialmente “dotadas”, e, para os demais mortais, mera ficção. 

 

Agora, nesta retomada evolutiva, foi decidido bancar o processo e por à prova essa 

hipótese utilizando-a como ferramenta de enfrentamento da ansiedade. 

 

Metodologia: Num período de cinco dias em cinco laboratórios do CEAEC 

(Centro de Altos Estudos da Conscienciologia em Foz de Iguaçu/Paraná) foram 

realizados experimentos pontecializadores do processo parapsíquico: 

 

1 - Laboratório de Autopensenologia (antigo Pensenologia): primeiro a ser uti-

lizado onde o tempo de experimento é de 1h30m. Estado emocional: ansieda-

de/nervosismo.  Vontade imensa de esclarecer e acalmar meus pensamentos. Impressão 

do ambiente: ótima, apesar da simplicidade. Inicialmente o soma (corpo) agitado, respi-

ração ofegante. Técnica inicial: respirações profundas e sequências de contrações/  

/relaxamentos musculares. Surgimento de ideias voltadas para cuidado com o corpo 

físico, lembranças da infância, estímulo a me tratar com o mesmo carinho que trato os 

outros, motivada a lembrar de minhas qualidades, só pensamentos bons. Percebi a pre-

sença de dois seres grandes com forma física peculiar (não-humana), imediatamente  

a ideia de ajuda para realização do projeto do campus, visualização de formas e interliga-

ções. Outras ideias como: reduzir o ritmo e praticar a Imobilidade Física Vígil, observar 

a interligação do parapsiquismo e a realidade física. Em resumo, foram várias ocorrências 

de neoideias devidamente registradas que proporcionaram maior tranquilidade quanto ao 

rumo da existência, principalmente à execução da Proéxis; 

 

2 - Laboratório do estado vibracional (EV): segundo a ser experimentado, 

compreendendo também um tempo de 1h30. Estado emocional: tranquila. A observação 

da prática do EV em situações diferentes: em pé, sentada e deitada. A postura de analisar 

as reações no próprio veículo físico foi positiva, trouxe mais tranquilidade permitindo um 

reconhecimento mais efetivo do próprio EV. As sinaléticas observadas durante o expe-

rimento foram: ativações do frontochacra, coronochacra, palmochacra e plantochacra, 

luzes, visão turva, tontura, zumbidos, mobilização de energias pelo corpo (soma). Nível 

de satisfação: bom. Conscientização quanto a busca de uma qualificação pela prática 

constante.  Neste laboratório também vieram ideias como alguns cursos a realizar e supe-

ração da influência religiosa nas ações. O mais importante neste experimento foi o estí-

mulo para um invéstimento maior na profilaxia energética, importante para enfrentar os 

desassédios da vulnerabilidade decorrente da ansiedade; 

 

3 - Laboratório da imobilidade física vígil (IFV): experimento que consiste em 

ficar sentada e imóvel durante 3 horas olhando para uma parede branca, aparentemente 

impossível para quem é ansioso. Ao vivenciar este laboratório concluo ser inteligente, 

para quem possui a síndrome do ansiosismo, optar pela utilização desta técnica, mesmo 

que realizando em sua própria residência, caso não possa ir ao laboratório em Foz de 

Iguaçu. Posso afirmar que os resultados são eficazes.  Além da descoincidência dos cor-

pos, ocorreram vários banhos energéticos revigorantes, orientações esclarecedoras dos 

amparadores, mesmo sem ter conseguido ficar imóvel durante as três horas completas 

neste primeiro experimento; 

 

4 - Laboratório da Autodespertologia (antigo Desperticidade): onde foi vivencia-

da uma PL (projeção lúcida) proporcionada pelos amparadores do laboratório. Neste 
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ambiente foi experimentada a saída lúcida do veículo intrafísico e o seu retorno que, 

apesar de ter sido uma pequena distância do corpo, além da compreensão do processo de 

projeção, foi também auxiliar no enfrentamento da ansiedade, uma vez que a tranquili-

dade é fundamental para que o fenômeno ocorra de um modo equilibrado; 

 

5 - Laboratório grupal Acoplamentarium: onde se evidenciou percepções do 

próprio parapsiquismo, e o autocontrole da ansiedade foi a ferramenta facilitadora neste 

experimento. 

 

Resultado: RECONHECIMENTO e valorização do próprio parapsiquismo, 

recordação de projeções lúcidas e semi-lúcidas com o devido registro de cada uma delas, 

desassédios e otimizações das parapercepções. 

 

Vale lembrar uma frase citada no 2º TPA (Curso de Teoria e Prática da 

Autopesquisa): “Como você quer se projetar lucidamente se no dia a dia você não está 

lúcido? (Cibele Lessa, professora). Só agora vem a compreensão de que o parapsiquismo 

e a vida cotidiana, apesar de tão atrelados, necessitam de uma boa dose de lucidez para 

serem devidamente aproveitados rumo à evolução. E essa lucidez refletirá a priorização 

evolutiva. 

 

O ser ansioso não tem priorização, reage às adversidades. 

 

Experimento 4: Desenvolvimento Mentalsomático 
 

Objetivo: Aceleração e priorização na execução da Proéxis e a consequente higi-

dez pensênica para conquista da superação da ansiedade. 

 

Metodologia: Saturação de neoideias através de cursos conscieciológicos (no 

período de 01 ano foram realizados 16 cursos), leituras e análise de artigos, livros, filmes 

e revistas aumentando as sinapses relativas ao processo evolutivo. Mobilização com foco 

no desenvolvimento pessoal e na repercussão sobre os demais. 

 

Resultado: ampliação mentalsomática, desassédios, equilíbrio, autoconscienciali-

dade, aceleração pessoal rumo à Proéxis. 

 

10.  IDENTIFICAÇÃO DA ASSISTENCIALIDADE NA SUPERAÇÃO DA 

ANSIEDADE 

 

Observando que, na preocupação com o desempenho pessoal, egoico, as expe-

riências tendem a travar, enquanto que ao sair de si para agir em prol do outro, ocorrem 

desbloqueios chegou-se à evidência do importante papel da assistencialidade. 

 

Como exemplo, vem à lembrança o convite para proferir palestras, justamente 

para a pesquisadora que durante um bom tempo (adolescência até o início da idade adulta) 

apresentava uma timidez crônica, a ponto de não conseguir fazer uma pergunta sequer na 

faculdade sem tremer e suar frio.   Quando surgiu o convite para apresentar as experiên-

cias de trabalho, a ideia de superação da timidez logo tomou conta e a decisão de bancar 

o desafio falou mais alto. No entanto, ao colocar-se frente-a-frente com a plateia, a inse-

gurança deu sinal de estragar tudo. Nesse momento, ao perceber a expectativa dos pre-

sentes e seus olhares ávidos de informações, aos poucos, a vontade de ser útil se tornou 
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mais importante que o desempenho pessoal, instalou-se a segurança necessária para 

esquecer-se de si e pensar tão-somente no atendimento do outro. Essa postura além de 

servir como estratégia para cada situação de exposição que o trabalho possa requisitar, 

proporciona a acalmia, o equilíbrio e a sensação de bem estar contrários a qualquer 

sintoma de ansiedade. 

  

Outro exemplo da postura assistencial sobrepondo o foco egocêntrico foi o envol-

vimento no projeto arquitetônico para construção do Campus Conscienciológico de Natal, 

uma experiência deixou claro que, o fato de gerir um serviço em benefícios de muitos, 

pode acarretar sucessivos momentos de tranquilidade, de leveza, contrários aos momentos 

de turbulências gerados pela ansiedade.  Em consequência, o trabalho, a vida pessoal, 

desde acontecimentos mais simples aos mais complexos, começaram a entrar no eixo, 

surgindo um sentimento de finalidade, de “fazer sentido”. 

 

Percebeu-se então que há uma razão para execução de uma tarefa maior, mais 

abrangente, direcionada a um grupo maior, que vai além da preocupação consigo mesmo, 

com o próprio umbigo. É a meta existencial, a Proéxis (programação existencial) toman-

do força e sinalizando sua presença, e, quando colocada em prática, tem o poder de impul-

sionar a reciclagem pessoal rumo à serenidade, eliminando os anelos da ansiedade. 

 

Concordo com o texto publicado no Journal of Concientiology (vol. 10, nº 37-S): 

“A profilaxia da ansiedade é a interassistencialidade madura – aquela que é isen-

ta, desinteressada e de intencionalidade cosmoética” 

(Adriana de Lacerda Rocha – Autossuperação da Ansiedade, 2007; p. 84) 

 

11. CONCLUSÃO 

 

Na presente investigação foram constatados os seguintes fatos: 

 

 O significado das palavras e a pesquisa nos dicionários serviram de ajuda na 

autossuperação da confusão mental dando início ao autoesclarecimento e o posiciona-

mento quanto ao tipo de ansiedade presente no processo, vez que o envolvimento com 

excessos de atividades acaba gerando distorções da realidade e a imprecisão das palavras 

agrava ainda mais a situação; 

 

 A identificação de trafores para superação de alguns trafares como: Decisão 

para controle dos exageros; Comunicabilidade no enfrentamento da Falta de Transparên-

cia; Neofilia para superação de crenças limitantes como as ideias de cunho religioso 

(sentimento de culpa, hipocrisias, inseguranças); Proatividade na busca de novos desafios 

para realização de conquistas com foco na evolução; e Assistencialidade para superação 

das atitudes egoicas perturbadoras e desequilibrantes. 

 

 O parapsiquismo redescoberto na condição de elemento de sustentabilidade de 

todo o processo para a realização desta pesquisa. 

 

 A compreensão de que é imprescindível equilíbrio e serenidade, opositores da 

ansiedade, para enfrentamento dos sucessivos desafios inerentes à jornada evolutiva. 

 

 O despertar e a coragem para assumir a nova responsabilidade, a aceitação dos 

próprios limites, o entendimento do risco constante em cometer equívocos, mas a certeza 
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de que o autoposicionamento cosmoético pode manter firme o objetivo principal: a autos-

superação. 

 

 A confirmação de que a mobilização das energias em direção à PROÉXIS traz 

o apaziguamento da própria ansiedade e que para manutenção do processo é necessário 

autodiscernimento quanto às PRIORIZAÇÕES. 
 

 

 

11.  RECICLAGEM EMOCIONAL 

  

Marta Ramiro 

  

A mulher chorou porque o amigo não respondeu ao seu cumprimento de “bom 

dia”. O empresário tornou-se deprimido devido a situação financeira da empresa. O casal 

sorri porque está feliz.  

  

Pois bem, as emoções estão presentes no cotidiano de todos nós. E se alternam 

com o decorrer do dia. Alegria, tristeza, medo, raiva, ódio em diferentes percentuais, são 

exemplos de reações emocionais bem conhecidas de todos.  

  

A melhor condição é identificar o padrão emocional predominante durante 24 

horas sucessivas, com a finalidade de investir nesse equilíbrio emocional. O equilíbrio 

emocional traz inúmeros benefícios, dentre eles a acalmia, maior facilidade de raciocinar, 

fortalecimento pessoal diante das instabilidades alheias. E parece ser o caminho para se 

atingir a condição de imperturbabilidade ou anticonflitividade.      

  

Voltando ao assunto “emoções”, podemos estudar um pouco mais a este respeito 

e estabelecer relações das mesmas com: 1. tecnologia, 2. saúde e 3. Neurologia. 

  

1 - TECNOLOGIA. O robô Kansei, criado pelo "Instituto de Robótica e Ciência 

da Universidade de Meiji", no Japão, usa software especializado que lhe permite 

reconhecer algumas palavras e expressar determinadas emoções. Os técnicos pretendem 

aperfeiçoá-lo "para que ele possa  ser utilizado para ajudar idosos, arrumar casa ou mesmo 

receber pessoas". 

  

2 - SAÚDE. De acordo com artigo publicado na revista American Journal of 

Cardiology, foram pesquisados 498 homens, durante 3 anos. O resultado evidenciou  

a relação direta entre emoções negativas (depressão, ansiedade) e incidência de doenças 

coronarianas; ou seja, na faixa de 60 anos de idade, aqueles em que se destacavam esses 

padrões de emoção tinham mais predisposição a esse tipo de patologia fisiológica. 

  

3 - NEUROLOGIA. De acordo com o neurobiólogo francês Pierre Changeux, 

professor no Instituto Pasteur e no Collège de France, as emoções podem ser decifradas 

a partir de uma base neurológica. 

  

NOTICIÁRIO. A emoção faz parte dos noticiários dos diversos tipos de mídia, 

conforme os exemplos abaixo:   
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A) ANTÍDOTO. A prevenção quanto às emoções destrutivas é feita pelo sono, 

alimentação adequada, lazer produtivo, exames médicos periódicos, intensificação das  

projeções conscientes e melhoria do desempenho energético.  (VALENCIA, 1975, pp. 

09-10). 

  

B) COLAPSO NERVOSO. Oliver McCall, boxeador, foi considerado apto para 

deixar uma clínica de desintoxicação e voltou ao ringue para novo combate.  Não lutou, 

fugiu dos golpes e chorou no quarto round; recebeu nocaute técnico (ISTO É, 9 até 

15/02/97, p. 13). 

  

C) DESTRUTIVAS. Ira, ódio, temor, ciúmes, inveja, desconfiança são exemplos 

de emoções destrutivas. No sistema cardiovascular, tais emoções provocam transtornos 

funcionais vasculares; na função respiratória afeta a respiração textural e a pulmonar. Por 

exemplo, a asma. Úlcera duodenal, especialmente nos androssomas, é uma das disfunções 

do sistema gastrintestinal (VALENCIA, 1975, pp. 09-10). 

  

D) ELEIÇÃO. Há políticos que usam a emoção para atrair votos. Durante as 

campanhas eleitorais são comuns, por exemplo: severas críticas aos adversários, voz me-

lodiosa, demonstração de humildade, pegar criança no colo e abraçar pessoas pertencen-

tes as classes sociais menos favorecidas (Isto É; Redação, 25.08.04, pp. 3-4). 

  

E) FRAGILIDADE. Em jogos de futebol, por exemplo, jogadores, bandeirinhas  

e juízes ficam mais expostos aos desequilíbrios emocionais do contexto. Tenta-se disfar-

çar ou controlar as diversas formas de agressão, desacatos e provocações pessoais, por 

causa das penalidades aplicadas para esses atos (FOLHA DE SÃO PAULO, Redação, 

08.03.06, p. 3). 

  

F) HIPÓTESE REFUTÁVEL. O filósofo alemão, Immanuel Kant, (1724-1804), 

celibatário convicto afirmou que "estar sujeito a emoções e paixões é provavelmente uma 

doença da mente, porque emoção e paixão excluem a soberania da razão" (JORNAL DO 

BRASIL, Redação, 06.04.96, p. 6). 

  

G) QI  ELEVADO. QI elevado pode estar associado a pouca habilidade para 

"lidar" com as emoções. Por exemplo: Jason H. era o melhor aluno de uma escola de 

Segundo Grau, na Flórida. No dia seguinte em que soube que sua nota de Física não era 

a máxima, agrediu o professor daquela disciplina com faca de açougueiro (HOJE, O Papel 

das Emoções no dia a dia, 28.04.04, p. 13). 

   

H) TERAPIA VOCAL. Terapeuta e musicista propôs autoconhecimento pela voz. 

Para ela, a repressão emocional prejudica a voz. Segundo ela, a postura corporal influen-

cia nas atitudes do dia a dia (ROMEO, 18.03.02).   

  

I) VIDA MODERNA. Desânimo, fraqueza e cansaço são comuns nas alterações 

do psiquismo, próprios da vida moderna. Isso pode originar doenças como: diabetes, 

gastrite, úlcera gástrica, hipertensão, perturbações coronarianas, psoríase, herpes, queda 

de cabelo, diarreia, obesidade, inapetência e câncer (SCHERR, 25.02.01, p. 3). 
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Uma das emoções com maior força destrutiva é o ódio. É processado no sistema 

límbico. Nessa área, também são encontradas as reações de prontidão para a luta ou para 

a fuga.  

  

Rush W. Dozier, jornalista e escritor científico americano, declarou que a intole-

rância, a exemplo do preconceito, antecede o ódio. 

  

Para esse pesquisador, o ódio existe há milhões de anos e pode ser aprendido de 

modo consciente ou inconsciente pelas crianças, a partir dos adultos. 

  

A energia do ódio é tóxica. O ódio tem relação com doenças cardíacas, úlcera 

gástrica, infarto do miocárdio e pode induzir à prática de crimes.  

  

Os Crimes de Ódio são violências cometidas contra apenas um indivíduo ou um 

grupo minoritário, com determinadas características. “As expressões mais comuns dos 

Crimes de Ódio são as agressões físicas, assassinatos, torturas, danos à propriedade da 

vítima, ameaças, intimidação de todos os tipos, comentários preconceituosos, insultos 

verbais referentes ao grupo a que a vítima pertence, bullying, tratamento diferenciado, 

imposição de salários menores, desprezo à forma estética da vítima, perseguição e ou-

tros” (infografia).   

  

É evidente, portanto, que o ódio gera diferentes prejuízos ao ser humano; enfim, 

à própria consciência.  

  

Se a pessoa compreende que o ódio e um tipo de emoção autodestrutiva, o uso do 

autodiscernimento leva-a a investir na ressignificação dessa emoção nociva. Desse modo, 

ela investe na reciclagem emocional. 

  

Na reciclagem emocional, ocorre o estudo, o entendimento e saneamento da fissu-

ra da personalidade ligada a determinado padrão de emoção perniciosa, trazido de vidas 

prévias. Ou seja, a reciclagem emocional se consolida com o saneamento da fissura da 

personalidade naquele aspecto e no encaminhamento das consciências extrafísicas 

doentes, ou consciexes perturbadas, até então, conectadas ao campo energético do ser 

humano desatento.   

  

Mesmo no campo científico, o estudo das emoções é dinâmico; isto porque, sem-

pre surgem descobertas a respeito do assunto. Por exemplo: pesquisas realizadas pela 

zoóloga Geraldine Wright, da Universidade de Castle, no Reino Unido, apontam que as 

abelhas sofrem alteração de humor (OLEKSIY, 2011, infografia).  

  

Até então, os cientistas trabalhavam com a hipótese de que as emoções estão 

associadas ao córtex, amígdala e outras estruturas cerebrais encontradas em animais 

humanos e pré-humanos. 

  

Em Conscienciologia, Ciência que estuda a consciência, entende que as emoções 

estão presentes nas ações, nas reações, nos comportamentos da consciência, independente 

da dimensão em que a mesma se manifeste. 
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Portanto, para esta Ciência, a reciclagem emocional parece favorecer: as recom-

posições grupocármicas, a dinamização da realização da programação existencial (proé-

xis), a conquista da condição de imperturbabilidade (citada acima), a parceria com cons-

ciências extrafísicas mais evoluídas e o aumento das práticas interassistenciais cosmoéti-

cas, dentre outros itens.        

  

Para quantificar o percental de ressignificação emocional, o leitor poderá recorrer 

às planilhas de autopesquisa, disponíveis no site www.icge.org. 
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VII – EXEMPLOLOGIA 

 
12. ALBERTO PASQUALINI: PENSAMENTO POLÍTICO, AÇÃO SOCIAL 

Eucárdio de Rosso 

Origem italiana. No fim do século XIX e início do século XX intensificaram-se as 

imigrações estrangeiras no Brasil, especialmente de italianos e alemães no Rio Grande do 

Sul. Entre eles aportaram na colônia ali existente, Alexandre Pasqualini e Paulina Borto-

luzzi, que passaram a residir na então colônia, hoje denominada Ivorá, no município de 

Júlio de Castilhos, RS. Mais tarde eles se casaram e tiveram vasta descendência. 

 

Filho ilustre. Entre outros filhos, o casal teve o menino Alberto Pasqualini, nascido em 

23 de setembro de 1901, tendo acompanhado depois a outros locais o seu pai que era 

escrivão distrital. Recebeu a educação normal do meio rural de família de imigrantes 

tradicionais e religiosos. Mas o destino reservava ao pequeno Alberto uma carreira polí-

tica distinta e grandiosa no cenário político nacional, como se verá. 

 

Seminário. Sem condições, como era comum na época, de pagar estudos em cidades 

grandes, o único meio encontrado, tal qual foi para muitos jovens do interior, era estudar 

em colégio religioso ou seminário, Alberto foi levado a uma instituição e lá concluiu  

o estudo de Humanidades, hoje primeiro grau, por volta dos quinze anos, tendo se dedi-

cado inclusive ao estudo do Latim e do Grego. 
 

Vocação frustrada. Verificando que não tinha pendores para ser padre, deixa o seminário 

em 1919. No entanto, devido à invalidação do curso realizado no Seminário, é obrigado 

a procurar outro tipo de estudo, tendo então, após residir em outras localidades, sido en-

viado a Porto Alegre, para estudar Medicina, como era sua intenção inicial. Teve que 

recomeçar os estudos, fazendo o ginásio no Colégio Anchieta, completando o secundário 

no Colégio Júlio de Castilhos. 

 

Direito. Devido a dificuldades de sobrevivência, não pôde pagar o caro curso de Medici-

na, revolveu investir nas Ciências Jurídicas, entrando em 1924 na Faculdade de Direito 

de Porto Alegre, mas ao mesmo tempo, para sobreviver, dava aulas particulares de Mate-

mática, tendo exercido outras atividades profissionais que lhe proporcionavam meios de 

vida independente. 

 

Destaque. Logo Alberto começou a se destacar no meio acadêmico, sendo leitor e estu-

dioso desde cedo; ao final de 1928, ao concluir a faculdade, foi escolhido orador da turma, 

mas uma enfermidade, que o perturbaria pela vida, adiou a data da formatura da turma 

que foi transferida para dia 24 de março do ano seguinte, em homenagem ao orador, espe-

rando pela sua recuperação. 
 

Política. Enveredando pela política, que sempre atraíra, estabeleceu-se como advogado  

e professor em Porto Alegre, mas sobrevindo a Revolução de 30, que levou Getúlio 

Vargas ao poder e os gaúchos à luta, se inscreveu na revolução, sendo elevado ao cargo 

de Major e participando das tropas que colocaram Vargas no Catete. Estava aberto o ca-

minho do grande político que seria Alberto Pasqualini, a nível nacional. 
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Catedrático e vereador. Tendo sido nomeado professor catedrático da Faculdade de 

Direito, no período de 34 a 35, logo se lançou também candidato a vereador pelo antigo 

Partido Libertador, sendo eleito e ocupou o cargo até 1937, quando uma decisão do 

governo federal acabou com a vereança no País. 

 

Secretário de Estado. Já se distinguindo na liderança política e atuando na advocacia em 

destacadas missões, e no Conselho Administrativo do Estado do RS, foi convidado  

e assumiu o cargo de Secretário do Interior e Justiça no Governo do Rio Grande Sul, do 

interventor Ernesto Dorneles, em 1943. Por ter se destacado através de atitudes memorá-

veis em defesa da lei e da justiça, tendo, inclusive, renunciado em 1944 ao cargo por uma 

dessas causas, a qual versava sobre independência política. 

 

Partido Trabalhista. Com a queda da ditadura Vargas, em 1945, ressurge no cenário 

político gaúcho Alberto Pasqualini atuando em grande estilo na formação da União Social 

Brasileira, que culminou naquele ano com a sua transformação no Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), do qual Pasqualini foi um dos idealizadores e principal articulador, nele 

se inscrevendo em 1946, tanto assim que foi lançado candidato do partido ao governo do 

RS em 1947, mas foi derrotado por um coligação que elegeu Walter Jobim. Nesse ponto, 

a ascensão política e partidária de Pasqualini estava selada. 

 

Jornalista e Escritor. Concomitante à atividade política, começou a publicar artigos pela 

imprensa nos principais jornais do RS, especialmente no Correio do Povo e no Diário de 

Notícias, onde proclamava a sua atuação social em prol dos trabalhadores, das classes 

menos favorecidas,  dos menores, do homem rural, estabelecendo as diretrizes de sua 

futura obra escrita, que previa três volumes, publicada pela Livraria São José, “Bases  

e Sugestões para uma Política Social”, em que pauta sua filosofia sobre socialismo e ca-

pitalismo e outras questões sociais. 

 

Senador. Novamente retornando ao campo político, Arlindo Pasqualini foi eleito senador 

pelo RS, em 1950, passando a ter destacada atuação no Congresso, especialmente quando 

da votação do projeto de criação da Petrobrás, em 1953, quando foi um dos defensores da 

empresa, atuando como relator. Tanto assim que a Refinaria da Petrobrás em Canoas leva 

o nome de Alberto Pasqualini. Teve outras memoráveis atuações na tribuna do Senado, 

como foi, por exemplo, o autor do projeto de criação do Banco Central e dos Bancos 

estaduais. 

 

Novas derrotas. Em 1954, Pasqualini foi lançado novamente candidato ao governo do 

Rio Grande do Sul, mas, devido a sua saúde já comprometida, que não lhe permitiu 

participar ativamente da campanha, foi novamente derrotado pelo governador eleito Ildo 

Meneghetti. Antes ele tinha sido lembrado para ser o candidato a vice-presidente de 

Juscelino Kubischeck, que escolheu, por esse motivo, João Goulart para o cargo. Talvez 

aí a história tivesse sido diferente. 

 

Dessoma. Tendo sofrido um derrame em 1956, Pasqualini renunciou ao cargo de senador, 

que exerceria até 1958, recolhendo-se a sua residência no Rio de Janeiro, onde veio  

a falecer em 3 de junho de 1960, após prolongada enfermidade. Deixou uma vaga na 

política que o Rio Grande do Sul jamais esquecerá. 
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Família. Alberto Pasqualini era casado com Suzana Thompson Flores, de tradicional 

família rio-grandense, e não deixou descendência.  A esposa o acompanhou e o assistiu 

em sua prolongada moléstia. 

 

Ideias e livros. Além de seu livro “Bases e Sugestões para uma política Social”, obra 

prevista para três volumes, Alberto Pasqualini deixou um acervo de escritos singulares  

e incisivos sobre os assuntos nacionais, publicados pela imprensa brasileira, onde expôs 

suas ideias como observador do plano social nacional. Investiu sua visão socialista e tra-

balhista na defesa dos agricultores e das classes populares preservando sempre as insti-

tuições democráticas e a ética na vida pública. 

 

Ética. No livro base, ele debate muito sobre capitalismo e socialismo, a ordem econômica 

e social brasileira, o homem rural e o crédito rural, a assistência aos menos favorecidos, 

sempre focado na justiça e na legalidade. Lutou por uma sociedade mais justa, propugnou 

pelo combate à pobreza, pelo fim das desigualdades, pela solidariedade social e, primor-

dialmente, pela ética na política. 

 

Excertos de escritos de Alberto Pasqualini com suas indicações e localizações: 

 

Imprensa. A função da imprensa é, essencialmente, informar, esclarecer, criticar, educar, 

exortar. Discurso aos jornalistas cariocas, Rio, 03.01.1944. 

 

Doutrinação. A consciência coletiva já começa a perceber que a organização política  

e econômica da sociedade atual não corresponde às suas necessidades materiais e aos seus 

postulados morais. Discurso de Formatura, Faculdade de  Direito ,Porto Alegre,  em 1929. 

 

Sentido da Vida. A vida só tem expressão quando guiada por um ideal, de bondade, de 

justiça, humanidade, que nos faça compreender as contingências e misérias humanas  

e nos aproxime sempre mais da perfeição. Discurso aos economistas, Correio do Povo, 24.12.53. 

 

Governo. O governo é um órgão e um instrumento da coletividade. Sua função é traduzir 

em ordens as determinações concretas, as necessidades e as aspirações do povo. Discurso 

de posse na Secretaria do Interior e Justiça do RS, em 14.09.43. 

 

Democracia. A democracia há de ser, antes e acima de tudo, produto da cultura, do aper-

feiçoamento moral, da homogeneidade de sentimentos, e de concorrer com suas criações 

para aumentar o acervo de bens sociais e tornar mais humana e equitativa a sua distribui-

ção. In Correio do Povo, 1945. 

 

Política. Todo objetivo final da ação política deve ser eminentemente social e consistir 

em orientar a coletividade e organizar as atividades que nela se desenvolvem; para atingir 

os fins deve ter uma base científica, abandonando definitivamente os expedientes de 

mistificação e da demagogia. Discurso no Senado Federal, em 29.08.1951. 

 

Povo. Se um governo visa, pois, especialmente a defesa do povo, todos os seus atos, todas 

as suas obras e todos os seus empreendimentos estarão sempre e naturalmente inspirados 

nesse pensamento e nesse ideal. Discurso em Passo Fundo, campanha 1946/47. 
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Sociedade. Cabe à sociedade assegurar a cada um o mínimo de bem-estar e os meios de 

melhorar, pelo exercício de uma atividade útil, as próprias condições da existência. Discurso 

na Convenção Nacional do PTB, em 18. 06.1950. 

 

Progresso. De nada serviriam os progressos do conhecimento e da técnica se se transfor-

massem em fontes de injustiças, temores e sofrimentos. Discurso aos economistas, Correio do Povo, 

24,12. 1953 

 

Antibelicismo. Nosso arsenal é constituído apenas de nossas convicções, de nossas 

ideias, de nossas convicções, de nossas esperanças, essas sempre foram as únicas armas 

invencíveis. Discurso na Convenção Nacional do PTB, 18-08.1950. 

 

Coletividade. O bem-estar coletivo deve ser, em última análise, o objetivo da organização 

política e da própria organização econômica; a excelência , quer de uma,que da outra, só 

pode ser avaliada e medida pelo teor de benefício social que possam proporcionar. Sugestões 

para um Programa, Correio do Povo, 23.03.1945. 

 

Problemas. Bem sabemos que os problemas do povo não se resolvem da noite para o dia. 

Sabemos que há muitas dificuldades e um longo caminho a percorrer. Discurso Plataforma, 

candidatura 1946/7. 

 

Universidade. Desejaríamos ver a nossa universidade transformada em centro de tradi-

ção cultural. Infelizmente, as pesquisas técnicas, científicas e as investigações de caráter 

especulativo são, entre nós, muito acanhadas e incipientes. É necessário estimulá-las  

e criar condições para que possam se realizar. Discurso Plataforma, campanha 1946/7. 

 

Discernimento. O trabalho só encontrará sua valorização no dia em que o trabalhador 

puder viver uma vida de decência, de conforto e bem-estar, no dia em puder satisfazer 

certas necessidades complementares, que puder instruir-se, adquirir discernimento, tor-

nando-se de fato um cidadão apto a participar da vida política da nação. Revista Trabalhista, 

1952. 

 

Conclusão. Homem de ação mais que de palavras, Alberto Pasqualini, sob a ótica da 

Conscienciologia, que ainda não estava consolidada, ao tempo de sua vida, demonstrou 

sempre atuação ética, já com vislumbres de Cosmoética, principalmente nos seus escritos. 

Embora ainda com resquícios de belicismo, por tradição sul-riograndense, era em sua 

época, mostrou traços de pacifismo, assistencialismo, anticonflituosidade, vivendo a inte-

lectualidade, comprovando e servindo com exemplos de toda a sua vida social e política, 

que perduram até hoje, como possível modelo evolutivo. 
 
 
 

 

13. VITÓRIAS SILENCIOSAS  

    

Michel Chad 

 

Definição. As vitórias silenciosas são as conquistas pessoais intrafisicamente anônimas, 

porém de repercussões multidimensionais. Triunfos intransferíveis de significativa rele-
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vância para o cumprimento da programação existencial da consciência humana, decor-

rente da administração pessoal de traços-forças (trafores) e traços-fardos (trafares) e auxi-

liada pelos amparadores. 

 

Sinonímia. Assistenciologia anônima; conquistas sigilosas; conquistas íntimas; êxitos si-

lenciosos; sucessos evolutivos; triunfos conscienciais; vitórias cosmoéticas. 

  
Neologística. A expressão vitória silenciosa é neologismo técnico da Evoluciologia. Foi 

citado ao grande público em 1999, pela Conscienciologia. 

  

Antonímia: Assistencialismo explícito; atos falhos; derrotas conscienciais; fracassos 

conscienciais; insucessos evolutivos; maus êxitos; perda de oportunidades; publicidade 

das realizações. 

  

Síntese. Pode-se sintetizar as vitórias silenciosas pelo megapensene trivocabular: vitórias 

pedem discrição. 

  

Vitórias Transitórias. São as conquistas efêmeras, passageiras, de curta duração. As vi-

tórias transitórias nem sempre se tornam conquistas duradouras. 

  

Senso comum. Pode-se sintetizar as vitórias transitórias através de um ditado popular: 

contar com os ovos antes da galinha botar. 

  

Ilustração. Eis 12 exemplos de vitórias transitórias: 

  

01. O político que está à frente das pesquisas eleitorais e perde a eleição; 

  

02. O jogador de futebol escalado para uma partida decisiva e, devido a uma contusão, 

fica fora do jogo; 

  

03. O vestibulando que tira boas notas nos simulados e não consegue passar no vestibular; 

  

04. O candidato a um novo emprego que é reprovado na última etapa da seleção de can-

didatos; 

  

05. A música, primeiro lugar na parada de sucessos, que semana após semana vai 

perdendo posições até ser esquecida por todos; 

  

06. O corredor de automobilismo que lidera a competição durante várias voltas e, devido 

a problemas mecânicos, não finaliza a corrida; 

  

07. O político corrupto que é denunciado e desmascarado diante dos veículos de comuni-

cação; 

  

08. A finalista de um concurso de beleza que é desclassificada na etapa final; 

  

09. O técnico de futebol, aclamado pela torcida, quando se apresenta ao novo clube,  

e alguns meses depois é xingado pela mesma torcida; 
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10. A marca líder em vendas perde a posição e parte dos lucros é destinada a novo produto 

lançado pela concorrência; 

  

11. O apresentador de programa televisivo, primeiro lugar no Ibope, que tem sua au-

diência diminuída e com isso é despedido; 

  

12. O terrorista suicida obtém êxito em atentado, dessomando prematuramente. 

  

CERTAS  VITÓRIAS  NA  DIMENSÃO  INTRAFÍSICA,  
MULTIDIMENSIONALMENTE,  SÃO  GRANDES  

DERROTAS  EVOLUTIVAS.  NEM  TODO  GANHO  
INTRAFÍSICO  É  CONQUISTA  CONSCIENCIAL. 

  
Vitórias aparentes. São as conquistas valorizadas pela sociedade intrafísica (mídia, veí-

culos de comunicação, opinião pública entre outros) que, para a realidade multidimensio-

nal, trata-se de uma derrota. 

  

Síntese. Pode-se sintetizar as vitórias aparentes pelo megapensene trivocabular: Vitórias 

aparentes emburrecem. 

  

Anticosmoética. Eis doze exemplos ilustrativos de atitudes anticosmoéticas, relaciona-

das às vitórias transitórias: 

01. Afetividade. Casar, visando aplicar o “golpe do baú”; 

02. Aposentadoria. Fraudar a perícia médica, para se aposentar precocemente; 

03. Agressividade. Obter ganhos pessoais, mediante ameaça física; 

04. Chantagem. Extorquir os outros, visando benefícios particulares; 

05. Drogas. Ter o desempenho aperfeiçoado em uma competição esportiva, devido 

ao uso de substâncias proibidas; 

06. Etiqueta. Mudar a etiqueta do produto com prazo de validade vencido; 

07. Plágio. Tomar ideias dos colegas de trabalho, visando à promoção pessoal; 

08. Pirataria. Produzir ou comercializar produtos falsificados com preços mais aces-

síveis, por exemplo, Compact Disk (CD); 

09. Posicionamento. Furar a fila extensa; 

10. Nepotismo. Empregar parentes e amigos em cargos públicos; 

11. Troco. Dar o troco errado ao consumidor; 

12. Vestibular. Comprar vaga na faculdade em que pretende estudar. 

 

AS  VITÓRIAS  SILENCIOSAS,  OBTIDAS  COM   
ESFORÇO  PELA  CONSCIN,  SÃO  EXPLÍCITAS  
PRINCIPALMENTE  PARA  OS  AMPARADORES,  

ASSEDIADORES  E  GUIAS  AMAURÓTICOS. 
  

Administração. A administração dos recursos conscienciais é uma das principais causas  

dos êxitos evolutivos. Potencialidades nem sempre resultam em eficiência.  

  

Eis 12 exemplos de êxitos administrativos relacionados às vitórias silenciosas da conscin: 
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01. Ambiguidades. Administrar as ambiguidades intrafísicas e extrafísicas; 

02. Assistencialidade. Profissionalismo na execução da tares (conduta padrão) e da tacon 

(conduta exceção); 

03. Cooperatividade. Buscar ser uma conscin cooperativa (pacifista), ao invés de 

competitiva (belicista); 

04. Crises de crescimento. Administrar e patrocinar as crises de crescimento pessoal, 

buscando o stress positivo; 

05. Execução. Executar é materializar a ideia concebida (teoria), em ações (prática); 

06. Holossomática. Manter a homeostase holossomática, sem negligenciar nenhum 

metaorganismo (soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma); 

07. Informações. A utilização de agendas eletrônicas, microcomputadores e de um sim-

ples bloco de papel para anotações, facilita a administração de dados pessoais, na busca 

do autoconhecimento; 

08. Planejamento. Planejar as atitudes, com discernimento e flexibilidade; 

09. Prioridades. Priorizar a existência intrafísica sem alienações e, simultaneamente, 

atuar multidimensionalmente; 

10. Tempo. Administração do tempo cronológico, para a realização das tarefas propostas; 

11. Trafores. Administração dos trafores, na superação de trafares; 

12. Visão Traforista. Valorizar os trafores, tanto pessoais quanto os das demais cons-

ciências, é sinal de maturidade consciencial. 

  

Pode-se analisar qualquer fenômeno através de uma abordagem baseada nos trafares 

percebidos na situação ou pelos trafores também identificados. A consciência traforista 

energeticamente é mais  compensada, apresenta um senso de humor desenvolvido, o oti- 

mismo, entre outros atributos. 

  

Reciclagens. Durante o nosso trajeto em busca das metas existenciais, acontecem as 

reciclagens intraconscienciais. Cursos como o ECP-1 (antigo Conscienciograma na Práti-

ca) entre outros, ajuda-nos a superar positivamente a fase de transição de nossas crises. 

  

Novos desafios. Assumir novos desafios, nas diversas facetas de nossas manifestações,  

é o laboratório ideal para conquistarmos vitórias. No voluntariado nas ICs, existem sem-

pre tarefas novas, que podem funcionar para incentivar o voluntário. 

  

Profissionalismo. A administração é a prova do profissionalismo assistencial, da gerên-

cia competente, da cientificidade aplicada ao autoconhecimento. Improvisos dificultam  

o trabalho dos amparadores. 

  

Exemplos: Existem inúmeros tipos de vitórias silenciosas, que cada consciência intrafí-

sica pode obter ao longo de uma existência, eis 29 exemplos: 

  

01. Afetividade. Constituir e administrar o relacionamento com o parceiro de uma dupla 

evolutiva;  

02. Amigos. Manter amizades evolutivamente produtivas;  

03. Anonimato. Fazer o que deve ser feito, sem esperar que os holofotes fiquem em cima 

de nós, indica que já estamos administrando nossas vaidades pessoais; 

04. Assistencialidade. Administrar o percentual da tarefa do esclarecimento (tares) em 

todas as dimensões, nas quais prestamos assistência; 
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05. Autodidatismo permanente. Estimular constantemente o mentalsoma, com novos 

aprendizados sadios; 

06. Autossuperação. Superar as dificuldades e obter aprendizados, tanto das vitórias 

quanto das derrotas; 

07. Bom humor. Administrar nosso humor sadio (Sorriso holossomático); 

08. Críticas. Receber, com discernimento, as heterocríticas cosmoéticas; 

09. Companhias. Ter um círculo produtivo de amizades é sinal da administração saudá-

vel de nossas companhias; 

10. Conscienciometria. Autopesquisar-se pelos testes conscienciocêntricos; 

11. Disponibilidade pessoal. Administrar tempo, bens materiais e demais recursos visan-

do o cumprimento da programação existencial; 

12. Docência conscienciológica. Ser professor especializado em uma das áreas da Cons-

cienciologia; 

13. Escrita. Escrever e publicar livros e artigos sobre as verdades relativas de ponta; 

14. Euforia Intrafísica. Ficar em euforia, em decorrência dos resultados obtidos; 

15. Financeiro. Administrar os recursos monetários visando manter bom padrão de vida, 

sem dependências ou parasitismos, criando condições materiais para a realização de pro-

jetos policármicos; 

16. Higiene. Higiene física, emocional e mental, na medida das possibilidades; 

17. Holocarmalidade. Administrar as contas holocármicas conjuntamente: o egocarma, 

o grupocarma e o policarma; 

18. Holochacralidade. Dominar o estado vibracional, as manobras energossomáticas,  

o reconhecimento das sinaléticas parapsíquicas pessoais; 

19. Holomemória. Ter retrocognições e premonições acessando as informações da holo-

memória; 

20. Neofilia. Descobrir informações, ideias novas, constantemente; 

21. Oficina extrafísica. Manter uma oficina extrafísica (ofiex) atuante; 

22. Poliglotismo. Comunicar-se através de vários idiomas, além da linguagem nativa; 

23. Pontualidade. Estar no momento exato, nos compromissos assumidos, demonstra 

respeito com as consciências envolvidas na tarefa que iremos executar; 

24. Profissionalismo. Praticar o trinômio motivação-trabalho-lazer; 

25. Projetabilidade. Desenvolver a cada dia sua projetabilidade consciente; 

26. Respeito. Respeitar o momento evolutivo de cada consciência; 

27. Somática. Gerenciar a manutenção saudável do corpo biológico pela disciplina 

alimentar, atividades físicas regulares, carga horária de sono condizente, entre outras ne-

cessidades orgânicas; 

28. Tenepessismo. Criar condições para a prática diária da tenepes, superando contraflu-

xos e dificuldades; 

29. Vínculo consciencial. Atuar para a expansão da Conscienciologia, pelo trabalho vo-

luntário, numa Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

 
AS  VITÓRIAS  SILENCIOSAS  SUCESSIVAS,  DIÁRIAS,   

CONSTITUEM  O  SOMATÓRIO  DE  DIVERSOS  
ÊXITOS,  CADA  VEZ  MAIS  COMPLEXOS  E   

IMPORTANTES  PARA  A  EVOLUÇÃO  DA  CONSCIN. 
 

Casuística pessoal. Para efeitos didáticos, eis 10 vitórias silenciosas obtidas pelo autor, 

com o objetivo de ilustrar o conteúdo apresentado no artigo: 
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01. Disponibilidade. Ter disponibilidade de recursos e de tempo para investir na ho-

locarmalidade (egocarma, grupocarma e policarma); 

02. Gestações Conscienciais. Realização de gestações conscienciais e auxílio a ou-

tras consciências a fazerem e divulgarem suas próprias produções policármicas; 

03. Invéxis. Aplicação da técnica da inversão existencial; 

04. Megatrafor. Identificação e utilização do megatrafor nas conquistas importantes. 

No caso do autor, é o esclarecimento pela escrita;  

05. Profissão. Ter um curso universitário e pós-graduação, num país com grande par-

cela de analfabetos funcionais; 

06. Sincronicidade. Aproveitamento das sincronicidades percebidas, otimizando os 

desempenhos; 

07. Soma. Ter um soma saudável, sem nenhum problema significativo, que compro-

meta a execução de minhas tarefas pessoais; 

08. Tenepessismo. Aplicação da técnica da tenepes e o estudo do tenepessismo atra-

vés do Grupo de Pesquisas da Consciência sobre a tenepes (GPC-Tenepes); 

09. Trinômio voluntariado-pesquisador-docente. Exercer o vínculo consciencial 

numa Instituição Conscienciocêntrica e desempenhar várias tarefas assistenciais (a exem-

plo de um curinga consciencial); 

10. Valorização. Valorizar cada pequena vitória íntima, por menos significativa que 

possa parecer. Participar de um curso como o ECP-2, visitar outras I.C.s, ler um artigo 

com informações valiosas, instalar o EV, reconhecer uma nova sinalética pessoal, fazer 

uma atividade prazerosa, sem censura. 

 

Questionamentos: 

  

1. Você já identificou as suas mais significativas vitórias silenciosas? 

  

2. Já realizou alguma gestação consciencial sobre seus êxitos evolutivos? 
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VIII - CONFLUENCIOLOGIA 
 

14. RECICLAGEM  INTRACONSCIENCIAL 

  

Marta Ramiro 

  
Vida. Quando criança, o chinês J.E.J., era hiperativo. Chegava em casa, entregava o bole-

tim com notas baixas e apanhava. Cresceu, mudou-se para o Brasil, formou-se em Medi-

cina, foi paciente em sessões de psicanálise, especializou-se em Medicina chinesa e con-

seguiu superar as disfunções neurológicas. As experiências da infância valeram para ele 

se tornar professor de meninos e meninas com problemas semelhantes aos que possuía na 

infância. Em 2004, esse médico treinou 3.000 professores de Educação Física, ao ensinar 

ginástica centrada no ritmo dos animais, com a finalidade de diminuir a agitação dos alu-

nos em sala de aula e, dessa forma, poderem aproveitar melhor os ensinamentos dos do-

centes (DIMENSTEIN, 2004, p. C 2).    

  
Ilustração. Esse exemplo ilustra a reciclagem intraconsciencial, ou recin, a partir da ob-

servação: na infância, J.E.J. manifestava comportamento problemático. Desenvolveu-se, 

superou o obstáculo e instruiu milhares de profissionais para minimizarem essas questões 

semelhantes as suas em sala de aula.  

  

Traços-fardos. A Trafarologia é uma especialidade da Conscienciologia que trata dos 

traços-fardos (trafares) da personalidade humana. Definindo-as, são as fissuras da estru-

tura intraconsciencial difíceis de serem corrigidas, atualizadas, melhoradas. São os “de-

feitos” de cada ser humano. Nesse aspecto, J.E.J. conseguiu superar o problema identifi-

cado na fase infantil da vida e, posteriormente, divulgou os meios de superação, repas-

sando-os a profissionais com capacidade de aplicá-las aos alunos portadores de patologia 

semelhante a que ele possuía. 

  
Substituição. No campo da Recexologia, a recin se consolida quando há substituição do 

trafar pelo traço-força, ou trafor. Isto irá impulsionar o desempenho da realização da 

programação existencial, ou proéxis.    

  

Recin. Para esclarecer melhor, pode-se dizer que a reciclagem intraconsciencial, recin, 

é a renovação intracerebral de traços da personalidade humana, por meio da criação de 

neossinapses, com a finalidade de favorecer a adequação ao verdadeiro eu do “indivíduo” 

e a consequente realização da proéxis e/ou maxiproéxis, em especial, inversores e reci-

clantes existenciais teóricos e práticos, ou teáticos.  

  
Diferença. O mecanismo da reciclagem extraconsciencial (recéxis) funciona no exterior 

da realidade do ser multidimensional, até os limites ao redor dele. A dinâmica da recin 

tem atuação contrária. O foco da recin é renovação interna, é a atualização mnemônica 

ou cerne da consciência. Na recin, do ponto de vista multidimensional,  há recuperação 

das unidades hipotéticas das medidas de lucidez dos proexistas, do ponto de vista intrafí-

sico, ocorre a criação de neossinapses, ou aumento das conexões interneuroniais. Há, por-

tanto, relação entre a recin e a vivência do aprendizado. A recin tem a função de moder-

nizar os registros da memória integral, ou holomemória. Na linguagem da Informática: 

salva os arquivos novos.   
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Holomemória. Dentre as informações constantes na memória integral, ou holomemória, 

estão os acertos, os erros, as omissões do passado, as interprisões grupocármicas, as po-

tencialidades desenvolvidas e as diretrizes da proéxis. A aquisição de dois outros veículos 

(soma e holochacra) devido a ressoma dificulta, dentre outras, as rememorações de vidas 

passadas. Além disso, devido ao uso constante dos órgãos sensoriais nas práticas diárias, 

a maioria das personalidades humans passa a desempenhar o papel de “pessoa”, “indiví-

duo”, pois, predomina a memória do corpo biológico.   

  

Memória. Iván Izquierdo, médico e cientista naturalizado brasileiro, diz: “a memória  

é a aquisição, a conservação e a evocação de informações, que podem ser de qualquer 

tipo. A memória pode ser interna, oriunda de pensamentos e de estímulos que o organis-

mo pode gerar, ou vir de fora dele, dos estímulos que chegam pelos sentidos” (CUNHA, 

2004, info 1).  

  

Perdas. Para Izquierdo, existem três modos da personalidade humana “perder” a memó-

ria: 

  

1. Esquecimento. A falta de uso ou a passagem do tempo causam atrofia funcional das 

sinapses. Há o efeito cascata das perdas: neurônios-sinapses-memórias. 

  

2. Extinção. A ausência do estímulo para determinado tipo de memória tornou-a inativa. 

  

3. Repressão. Na maioria dos casos, esta modalidade de memória impede a lembrança 

ou recordação de fatos desagradáveis, desconfortáveis e outras afetações emocionais. 

Mas, os fatos ficam registrados.    

  

Rememorações. A Conscienciologia admite a possibilidade de, em determinadas comdi-

ções, haver estímulos desencadeadores de rememorações das existências prévias. No 

nível evolutivo de pré-serenão vulgar, as recordações das vidas passadas, ou retrocogni-

ções, passam a ser valorizadas, para que a conscin compreenda, por exemplo, a origem 

de desconfortos geradores da estagnação pessoal e possa diminuí-los e dissipar as cicatriz-

zes retropsíquicas, além das consequentes assistências aos assediadores e guias extrafísi-

cos amauróticos. As lembranças do Curso Intermissivo fortalecem a personalidade huma-

na no enfrentamento dos desafios a que se propôs, em função da realização da proéxis. 

Rememorar permite reciclar.    

  

Consolidação. A recin contribui na alteração, para melhor, de determinada área da estru-

tura interna do microuniverso consciencial. Nem sempre ela se consolida de modo ime-

diato. Na maioria dos casos, observados pela autora, parece haver espécie de “mitridatis-

mo”, ou imunização gradual do trafar a ser reciclado, até a implantação em definitivo do 

novo comportamento ou forma de atuação. A consolidação das novas maneiras de pensar, 

sentir e agir exige persistência em algo e revisão do nível pessoal de cosmoética, por parte 

do autopesquisador motivado na re-estruturação do próprio microuniverso consciencial.  

  

Interassistência. As práticas interassistenciais cosmoéticas carecem de recin por parte 

do assistente e do assistido. Há assistente que, para ser mais eficiente na atuação, precisa 

compreender o mecanismo de funcionamento da mente do assistido e passar informação 

de modo a “fazer a diferença” para ele. Se não estudar técnicas de abordagem ao outro, 

ficará apenas na assistência por meio das energias conscienciais.  
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Traços. A “meta” da recin é permitir à personalidade humana trocar os traços-fardos, 

trafares, e os traços-faltantes, trafais, pelos traços-forças, trafores. A recin facilita  

o download das informações contidas no paracérebro. No nível do pré-serenão vulgar,  

a negligência quanto ao desenvolvimento do parapsiquismo lúcido e cosmoético favorece 

o embotamento do paracérebro ou privilegia o uso da memória orgânica e o consequente 

esquecimento dos compromissos assumidos no Curso Intermissivo. 

  

Efeitos. Eis, dentre outros, 10 efeitos da recin, dispostos em ordem alfabética:  

  

01. Bom-humor. Ampliação dos momentos de bom-humor. Neste caso, a personalidade 

humana começa a compreender e ampliar os momentos de felicidade, bem-estar, 

equilíbrio emocional e passa a contagiar, de modo cosmoético, consciências ao redor.  

 

O caso de N.C. ilustra esse tipo de recin. De acordo com estimativas, uma em cada 500 

pessoas conseguem superar certo tipo de artrite, provocadora de paralisia. N.C., sexo 

masculino, jornalista americano, foi essa exceção. Para superar a doença, trocou os remé-

dios tradicionais por série de livros humorísticos, filmes cômicos e piadas em diferentes 

idiomas. Esse programa de riso trouxe-lhe evidências de que dez minutos de gargalhadas 

aliviam dores (FERNANDES, 1999, p. 49-51).    

  

02. Cons. Demonstração do interesse em recuperar maior quantidade de cons ou aumentar 

o grau de lucidez. Dependendo do caso, inicia o preparo para a próxima vida intrafísica. 

Em outros, a precocidade intelectual é manifestada na infância.      

  

03. Ego.  Renovação fundamental do ego, reurbanizações do microuniverso consciencial. 

É a despoluição da pensenidade antiga ou revitalização da psicosfera pessoal, por vontade 

própria, decisão pessoal. Apesar de a recin estar atrelada no autodesempenho proexológi-

co, eis o exemplo ilustrativo do não-retorno ao padrão de comportamento antigo.       

  

04. Inteligência Evolutiva. Uso mais frequente da inteligência evolutiva e a escolha de 

prioridades pessoais, a partir da visão multidimensional. O contato com os amparadores 

de função torna-se mais intenso. Nem sempre as práticas, as escolhas e decisões dos reci-

clantes existenciais teáticos são compreendidas pelos compassageiros evolutivos.   

  

05. Interassistência. Dedicação prioritária às vivências interassistenciais, cosmoéticas, 

independente da dimensão de manifestação. Toda interassistência é embasada na racio-

nalidade, porém, o predomínio da tarefa da consolação, tacon, direciona a assistência 

para o campo emocional. Ao contrário, a tares orienta as ações dos seres humanos para  

a racionalidade, lógica, discernimento.   

  

06. Mudança. A recin está relacionada ao processo, ação ou resultado de aprender, ou 

aprendizagem.  

  

07. Profilaxia. Prevenção contra automimeses e perdas de tempo, oportunidades e com-

panhias da maxiproéxis grupal. É sempre profilático fazer parceria com amparadores. 

  

08. Realinhamento. Adequação à efetivação da proéxis e a constante revisão do autode-

sempenho, para evitar o desvio ou minimização na realização da tarefa desenvolvida. Ao 

alterar para melhor o comportamento, a personalidade humana concretiza percentuais 

mínimos da proéxis.  
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09. Retribuição. A recin está relacionada ao processo, ação ou resultado de aprender, ou 

aprendizagem. Existem situações em que a recin leva a conscin  a fazer a retribuição dos 

benefícios recebidos. Ela, a partir da vontade própria, inverte o ato anticosmoético em 

prática salutar, dentro do mesmo rol de atividades ou labores semelhantes. Foi o que 

aconteceu com J.L.S.L, 44 anos de idade física (Ano-base: 2004), sexo masculino, 

durante 5 anos viciado em álcool e cocaína. Naquela oportunidade, chegou a romper 

relacionamento com a família e foi abandonado pela esposa. Com a intervenção de 

funcionários do serviço social da empresa para a qual trabalhava, permaneceu um mês 

internado em clínica de recuperação para drogados. Treze anos depois de ter superado os 

vícios antifisiológicos, tornou-se proprietário de clínica em prol da abstemia (FOLHA DE  

SÃO PAULO, 2004, p. C-4) .  

  

10. Tridotalidade. Investimento no desenvolvimento da tridotalidade consciencial: co-

municabilidade, parapsiquismo e intelectualidade. Qual deles está menos fortalecido?  

  

Áreas. A recin, na condição de aumentar o bem estar holossomático, afeta várias áreas 

da vida pessoal, a exemplo das 10, dispostas em ordem alfabética: 

  

01. Área ambiental: organização dos pertences e instalação de ambiente residencial agra-

dável, com ausência de bagulhos energéticos.  

  

02. Área autodidática: criação de novas sinapses, provenientes da curiosidade sadia:  lei-

tura, estudo e pesquisa de temas úteis. Há motivação para o aprendizado de assuntos 

prioritários à evolução pessoal.   

  

03. Área bioenergética: dissipação de bloqueios energéticos e descarte de energias cons-

cienciais tóxicas, soltura holochacral. Com o aumento do grau de parapsiquismo, a per-

sonalidade humana investe no desenvolvimento do parapsiquismo fundamentado no men-

talsoma.  

  

04. Área emocional: diminuição do desequilíbrio emocional. Isto cria, ainda que tempora-

riamente, imunidade ao autoassédio e heteroassédios. O proexista tem maior responsabi-

lidade em interagir com os amparadores de função, em virtude do trabalho que ele desen-

volve. 

  

05. Área fisiológica: ingestão de nutrientes necessários ao organismo e cuidados com  

a saúde holossomática. Atendimento da carga horária de sono, limpeza interna do corpo 

biológico, práticas de chuveiradas hidromagnéticas.    

  

06. Área mental: abandono gradativo das automimeses dispensáveis, de ideologias sectá-

rias, das interpretações equivocadas, das apriorismoses, da neofobia e demais travões 

evolutivos.   

  

07. Área parapsíquica: o saneamento das fissuras da personalidade e as práticas interas-

sistenciais cosmoéticas predispõem o proexista a sintonizar-se com equipes, cada vez 

mais especializadas, de amparadores. A vivência das recins facilita a interação com cons-

ciências mais evoluídas, devido à sutilização gradativa do holopensene do proexista.  
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08. Área proexológica: aglutinação de conscins motivadas para o desempenho da proéxis. 

É o uso dos trafores para retribuir os benefícios recebidos. É atuar na diretriz do projeto 

de vida, é evitar desvios.   

  

09. Área profissional: motivação na atividade desempenhada, com possibilidades de me-

lhorar a criatividade durante o exercício profissional. 

  

10. Área social: convivência harmônica com familiares, amigos, companheiros de traba-

lho e compassageiros evolutivos. 

  
Técnicas. Dentre as técnicas facilitadoras da recin, destacam-se 4, citadas em ordem alfa-

bética: 

  

1. Consciencioterapia: identificação, eliminação e descarte de patopensenes e formas 

equivocadas de interpretação dos fatos, a partir de seções consciencioterápicas, na 

condição de evoluciente. Resgate e encaminhamento de consciexes doentes do passado 

secular, saneamento das fissuras da personalidade e o aumento do equilíbrio emocional 

são efeitos do tratamento consciencioterápico vivenciados pela autora.     

  
2. Conscienciograma: efeitos teáticos da autoavaliação por meio do Conscienciograma. 

Há casos em que o aluno consegue captar a sugestão do tema para avaliar-se e ser avaliado 

pelos participantes. Após o experimento, identifica ter sido aquela a prioridade do mo-

mento, em decorrência da assistência recebida dos amparadores e dos demais presentes 

no curso conscin-cobaia, da CONSCIUS - Associação Internacional de Conscienciome-

tria Interassistencial. Isto sugere estar  a recin ligada ao abertismo consciencial, no caso 

da personalidade humana ter predisposição à neofilia quanto à evolução consciente.    

  

3. Evitação: a evitação das repetições desnecessárias das vidas passadas, dos desequi-

líbrios emocionais, dos conflitos interconscienciais e outros fatores de estagnação da 

personalidade humana. A saturação da improdutividade, do marasmo, leva à conscin  

a criação da forma holopensênica da interassistência, por meio do esclarecimento. 

     

4. Parapsiquismo: consequências do parapsiquismo sadio, gerador de interpretações as-

sertivas do conteúdo dos fenômenos. O desenvolvimento do parapsiquismo aliado à cos-

moética facilita a gradual diminuição dos equívocos na interpretação dos fenômenos. Os 

projetores conscientes veteranos relatam, na literatura conscienciológica, a vivência da 

pangrafia e acesso às Centrais Extrafísicas de Energia, da Fraternidade e da Verdade.  

  

Proposição teórica: “Imediatamente, há vários insights de todas as situações conflituo-

sas e perigosas pela qual a consciência passou e não compreendeu o motivo. Relembram-

se os momentos em que foi trapalhão, ovelha-negra e herói. 

 

Enfim há, neste momento de descoberta, uma reperspectivação existencial, o que se cha-

ma em Conscienciologia por reciclagem intraconsciencial e existencial. Por isso, ainda 

que não seja o único, o melhor remédio ainda é a informação clara e abrangente 

(RAZERA, 2008, p. 148)”.  

  

Argumento conclusivo. Cada ser humano tem exemplos de recin na vida pessoal. A recin 

fixa as práticas da personalidade humana naquilo que é mais cosmoético e melhor do 
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ponto de vista evolutivo. Novos hábitos, novos comportamentos são implantados de mo-

do gradativo e atinge várias áreas na vida da conscin, trazendo o conforto da autossupe-

ração e o senso de realização pessoal. Com esse fortalecimento advindo do uso de técnicas 

ou decisão pessoal (autodeterminação), a personalidade humana sente-se mais fortalecida 

e prepara-se para as futuras recins, decorrentes dos desafios do momento em curso. 

Recins proporcionam evolução.  

  

Questão. O funcionamento hígido do trinômio recin-conexão com amparo da especiali-

dade-realização da proéxis favorece às retrocognições? 

  

 

 

15. PRIORIZAÇÃO EVOLUTIVA 
 

Silvana Affonso 

 
A reflexão sobre o melhor modo de lidar com as pressões do dia a dia levou a autora deste 

artigo a repensar suas decisões e, através da priorização evolutiva encontrar um meio para 

ficar em equilíbrio consigo mesma e enfrentar os constantes desvios em suas metas de 

vida. 

 
Priorizar é selecionar o que há de mais relevante para si mesmo dentro de um dado mo-

mento e, que precisa ser atendido em primeiro lugar. Priorizar, com foco na evolução,  

é escolher, entre tantos estímulos, como pressões no trabalho, na vida pessoal, social  

e familiar, identificando o que vem impulsionar para melhor, a favor do uso racional do 

tempo com a máxima acuidade, visando a execução da programação existencial. 
 

Evoluir é avançar, progredir e, dependendo das escolhas, poderá ocorrer de um modo 

mais acelerado com ganhos e realizações, ou mais demorado, propício às perdas e pror-

rogações desnecessárias. 
 

A insensatez ao lidar com a vida leva a pensar que as preocupações e demandas diárias 

são “necessidades” percebidas como absolutamente normais, geradas pelas demandas 

pessoais, sociais ou profissionais. No entanto, o que leva ao desequilíbrio são os “exces-

sos” como: trabalhar demais, comer em exagero, beber sem limite, divertir-se demais (ou 

de menos), falar muito sem dizer nada ou mesmo preocupar-se exageradamente com 

ocorrências banais. 
 

O efeito destas e outras ações excessivas é a impossibilidade de realizar satisfatoriamente 

tarefas essenciais, resultando em prejuízo para alguma das áreas que não puderam ser 

atendidas, por exemplo, na saúde, ao se deparar com uma hipertensão, diabetes ou qual-

quer outra doença crônica bastante comum na atualidade. 
 

É a tão conhecida “falta de tempo” do que é importante para a própria vida. 
 

Permitir-se parar um pouco e considerar quais são os verdadeiros objetivos e metas ajuda 

a ter uma visão mais ampla da realidade e a sintonizar com o prioritário, separando o que 

é útil do desnecessário, eliminando ações dispensáveis que só levarão ao incompletismo 

existencial, ou seja, à condição da pessoa (consciência) não ter conseguido completar 
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satisfatoriamente as tarefas propostas na sua programação de vida, tendo se desviado da 

linha principal ou abandonado totalmente o planejamento elaborado para esta existência. 
 

Inteligência evolutiva é a capacidade de apreender, aprender ou compreender e adaptar-

se à vida humana. Priorizar, a partir da inteligência evolutiva, é ir além. Requer maturi-

dade e discernimento para fazer melhores escolhas.  Não é nada fácil, mas é possível, 

basta estar disposto a dar os primeiros passos, selecionando gradativamente aquilo que  

é positivo, que impulsiona a autoevolução. 
 

Algumas técnicas podem ser utilizadas, a saber: auto-organização das rotinas úteis; aten-

ção às ações repetitivas e improdutivas; descarte da cultura inútil; recusa ao que não se 

alinhar com as metas de vida, mesmo com toda aparência tentadora de ganhos imediatos; 

autopesquisa e manutenção da auto-organização; reciclagens existenciais e intrapessoais 

para evitar a falta de foco e os recomeços constantes. 
 

Autoincentivar-se também é uma ótima ajuda, pois dar o devido valor para cada realiza-

ção, cada meta alcançada, mesmo às pequenas ações, é uma forma de reconhecer e apostar 

no próprio potencial e assumir o compromisso consigo mesmo, sabendo que o somatório 

dos esforços levará ao alcance dos melhores objetivos. 
 

Priorização evolutiva é, portanto, usar a inteligência para o mais importante, é aprender 

sempre, estando aberto ao que é produtivo e relevante para a própria existência, fator 

inegável para o bem-estar íntimo e a autoconfirmação de que é possível experimentar uma 

nova realidade a partir do processo contínuo do aperfeiçoamento pessoal. 
 

 

 

16. RENDIMENTO EVOLUTIVO E RECICLAGEM EXISTENCIAL 
 

Michel Chad 

Rendimento. 

O fenômeno químico ou reação química consiste na alteração de determinado material. 

Trata-se da modificação de uma ou mais substâncias em outras. Os reagentes são as subs-

tâncias iniciais e os produtos, as substâncias finais da reação química. Mudança de cor, 

liberação ou absorção de calor, produção de gases ou sólidos são alguns dos indicadores 

da ocorrência do fenômeno químico. Por exemplo, combustíveis, como o papel, após  

a queima transformam-se em cinzas, além de liberar em vapor de água e energia. 

Em Química, o rendimento é a quantidade de produtos obtidos em um fenômeno químico. 

Trata-se da transformação dos reagentes em produtos. O rendimento considerado ideal 

seria de 100% e consistiria em todo o reagente transformar-se em produto. Condição que, 

na prática não acontece. Entre os inúmeros fatores que diminuem o rendimento estão: as 

impurezas contidas nos reagentes, os erros de medição, os erros na manipulação dos 

equipamentos e aparelhagens. 

Devido à impossibilidade do rendimento na prática ser o ideal, surgiu o conceito do 

rendimento relativo. Sua faixa de cálculo engloba valores superiores a 0% e inferiores a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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100%. Quanto maior o rendimento, maior a eficácia da reação química. Seu valor é men-

surado pela razão da quantidade de produto obtido dividido pelo rendimento teórico. 

Reciclagem. 

Ao pensarmos em reciclagem, nos lembramos do uso consciente da água, da reciclagem 

do lixo, dos três Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. Também podemos associar a palavra 

com o uso ou não das sacolinhas plásticas para armazenarmos o lixo domiciliar. 

A coleta seletiva, o reaproveitamento dos materiais, a evitação dos desperdícios, a edu-

cação ambiental, o respeito ao meio ambiente, são conceitos conhecidos e já empregados 

por grande parcela da população. 

Para as ciências convencionais, o vocábulo reciclagem está diretamente relacionado  

à sustentabilidade de um ambiente. 

Ecologicamente, a reciclagem tem como meta a missão de deixarmos um mundo melhor 

para as futuras gerações do planeta. É o consumo com discernimento. 

Reciclar envolve o emprego e reaproveitamento de certo material descartado, conferindo-

-lhe uma nova utilidade e livrando o meio ambiente de mais um agente poluidor. 

Reciclagem profissional. 

A sociedade é altamente competitiva. O comodismo é um traço a ser superado pelo indi-

víduo que deseja destacar-se em sua profissão. 

A globalização é uma realidade, um fato consumado. Vivemos conectados com o mundo 

todo e as mudanças ocorrem em um ritmo cada vez mais veloz. Os parâmetros de eficácia 

são internacionais. 

Nosso rendimento profissional exige reciclagens. 

A reciclagem profissional é uma necessidade para o desenvolvimento e até a manutenção 

do emprego. Inicia-se durante a formação acadêmica e prossegue por toda a carreira. 

A reciclagem profissional consiste no acompanhamento dos avanços científicos e tecno-

lógicos de determinada profissão através da formação contínua do indivíduo, da atualiza-

ção e aquisição de conhecimentos, do emprego de trafores e superação de trafares e tra-

fais, dentro da linha profissional. 

O trinômio automotivação-trabalho-lazer ajuda nessa tarefa. 

Conscienciologia. 

A Conscienciologia é a neociência dedicada ao estudo exaustivo da consciência (ser hu-

mano). Difere das ciências convencionais que estuda o mundo exterior.  

A Conscienciologia é uma ciência participativa, onde o pesquisador é o principal objeto 

de pesquisa. Objetiva catalisar o rendimento evolutivo na atual vida.  
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O estudo dessa Ciência engloba, por exemplo, os 6 itens abaixo, relacionados em ordem 

alfabética: 

1. Bioenergética; 

2. Holossomática; 

3. Interassistencialidade; 

4. Multiexistencialidade; 

5. Pluridimensionalidade; 

6. Parapsiquismo e a projetabilidade lúcida; 

7. Universalismo e a Cosmoética. 

A Conscienciologia divide-se em diversas especialidades, entre elas a Recexologia. 

Reciclante existencial. 

A reciclagem existencial é uma técnica de virada de mesa. Consiste na eliminação das 

automimeses existenciais, na substituição de valores mundanos por valores conscienciais. 

É o aproveitamento ao máximo do restante da existência intrafísica. 

Para isso é necessário abrir mão de conceitos e hábitos ultrapassados, deixando o secun-

dário de lado. É ter uma visão para o futuro, aproveitando-se dos aprendizados do pas-

sado. 

 

O RECICLANTE  EXISTENCIAL  BUSCA  NOVAS  MANEIRAS  DE 
VER  O  MUNDO,  AMPLIAR  SEUS  PENSAMENTOS  E  ATUAÇÕES  

ASSISTENCIAIS.  A  RECICLAGEM  É  UMA  ATITUDE,  ANTES  DE  

MAIS  NADA,  TEÁTICA,  PARA  QUALIFICAR  A  PENSENIDADE. 

O emprego da técnica engloba principalmente o produto dos esforços da conscin lúcida. 

Consiste em suar sangue, arregaçar as mangas e não desistir diante dos obstáculos a serem 

superados. Ninguém é responsável pelo desempenho evolutivo das outras consciências. 

O reciclante existencial busca o aperfeiçoamento do seu rendimento evolutivo, rumo ao 

completismo existencial (compléxis), ou seja, a realização de seu objetivo de vida, traça-

do antes do atual renascimento biológico. 

Nunca é tarde demais para essa tarefa. Sempre é possível melhorarmos nossa performance 

assistencial. 

 

Eis 20 atitudes que ajudam o reciclante a melhorar o seu rendimento evolutivo: 

 

01. Aprender com os erros e também com os acertos; 

02. Atuar pelos valores e princípios pessoais; 

03. Buscar a vivência do trinômio motivação-trabalho-lazer; 

04. Buscar o autodidatismo e a neofilia; 

05. Buscar o desenvolvimento da projetabilidade lúcida (PL); 

06. Deixar de lado o secundário perante a evolução; 

07. Desenvolver a auto-organização; 
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08. Desenvolver a tridotação consciencial (comunicabilidade-intelectualidade-parapsi-

quismo); 

09. Desenvolver hábitos sadios e rotinas úteis; 

10. Identificar suas potencialidades e deficiências; 

11. Investir na formação profissional; 

12. Investir no processo de autoconhecimento; 

13. Manter disponibilidade pessoal; 

14. Manter relações afetivas sadias; 

15. Mobilizar as energias conscienciais visando o domínio bioenergético; 

16. Não acreditar em nada (princípio da descrença); 

17. Realizar a tarefa do esclarecimento (tares); 

18. Ter um pé-de-meia para qualquer eventualidade; 

19. Ter uma postura ativa ante a evolução; 

20. Utilizar uma agenda. 

Conclusão. 

O rendimento evolutivo é muito mais complexo que o rendimento químico. Ele é dinâ-

mico ao longo da execucação da programação existencial de cada conscin. Depende prin-

cipalmente da própria conscin em traçar objetivos assistenciais e empenhar-se ao máximo 

em executá-los satisfatoriamente. 

Ao optar pela técnica da reciclagem existencial, a consciência começa a profissionalizar 

os seus esforços. Sai da condição do amadorismo, das improvisações, da lei do menor 

esforço, ampliando a sua interassistencialidade. 

Questionamento. 

Qual é o seu rendimento evolutivo atual? Você está totalmente satisfeito com seus esfor-

ços na aplicação da técnica da recéxis? 
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ARGUMENTOS CONCLUSIVOS 

 

Este livro trouxe fragmentos de reciclagem extraconsciencial e de reciclagem intracons-

ciencial relacionadas às vivências dos autores, fazendo convergência com diferentes espe-

cialidades da Conscienciologia. 

Cada ser humano, a seu modo e conforme o momento evolutivo, experimentou e experi-

menta alterações da vida pessoal para melhor. 

Essas autoqualificações existem na vida do ser humano que investe na ampliação da pró-

pria consciencialidade, ressignifica os valores e dedica-se à interassistencialidade escla-

recedora e cosmoética. 

Mas, o importante na tarefa do esclarecimento é que essas informações, geradas pelos 

fatos, faça sentido para o leitor e levem-no a questionar a respeito da sua condição evolu-

tiva pessoal. 

Cabe, portanto, ao leitor lúcido, usar a lógica e a racionalidade, indagando e permitindo-

-se experimentar o que faz sentido para a sua existência. 

As adaptações, a criação de novas técnicas para potencializar as recéxis e recins são bem-

-vindas, desde que, sejam frutos das vivências de cada consciência. 

Sintam-se, portanto, convidados (as) a questionarem o material anexo e a compartilharem 

os seus achados pesquisísticos. 

Afinal, as reciclagens em grupo enriquecem todas as consciências (conscins e conscie-

xes), além de contribuir para o crescimento evolutivo de todos os comprometidos com  

o autoconhecimento. 

Especialmente, nos casos em que o intermissivista ressomado tem forte convicção de ser 

portador de uma programação existencial para cumprir, ele terá grandes probabilidades 

de sentir-se motivado para vivenciar a técnica da recéxis, para potencializar as recicla-

gens pessoais.      
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