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Contextualização. 

 O tema deste texto versa sobre as reciclagens existenciais (recéxis) e 

intraconscienciais (recins) promovidas ao longo da atual existência intrafísica, 

resultando na publicação em 2019 pela Editora Editares do livro “Consciência 

Antidogmática: Reciclagem de Ideias Dogmáticas da Ciência, Filosofia e Religião pela 

Conscienciologia”. Após o lançamento do livro, o autor participou de diversos eventos 

de lançamento, entrevistas, debates, palestras e lives. 

 

 A partir destas experiências, foram selecionadas as perguntas & repostas mais 

frequentes nos últimos 2 anos, aqui reunidas para apreciação dos participantes e 

leitores(as) dos Anais do I Encontro dos Pesquisadores da Recexologia. 

 

Por que você escolheu esta temática? 

WS: Os dogmas ou verdades absolutas e seu predomínio nos diversos campos 

do conhecimento humano motivaram-me a escrever, pois influenciaram sobremaneira 

nas atitudes, comportamentos e decisões existenciais pessoais importantes. Neste início 

do Século XXI, mesmo com avanços tecnológicos e ampla disponibilidade de 

informações em escala global, o Dogmatismo, antes mais evidente nas religiões, não 

somente sobreviveu, mas expandiu-se e pode ser encontrado em todas as culturas da 

Terra (religiosas ou não) e nos diferentes campos da Ciência Oficial e da Filosofia 

Tradicional. 

Observando a História da Humanidade, nota-se que os tabus, superstições, 

crendices e cangas conscienciais, conquistaram as diversas gerações através do emprego 

de verdades absolutas inquestionáveis, fazendo-as agir submissas, escravas de ideias 

alheias e com subinteligência fanática. Porém, a libertação ou a evitação dessa 

condição, para quem sente constrangimento, desconforto e inquietação íntima, por 

vincular-se a ideias antigas perante a realidade contemporânea, pode ser conquistada 

com autoesforço e auto-organização consciencial, sustentando a vontade incansável na 

conquista da própria Consciência Antidogmática. 

Pode resumir o período da sua vivência nas áreas da Ciência, Filosofia e 

Religião e Conscienciologia? 

WS: Didaticamente, divido estas vivências em 3 etapas, em ordem cronológica. 

Na fase da infância e adolescência até a adultidade jovem, ao redor dos 25 anos de 

idade, segui o modelo da Religião Cristã, com ênfase na consolação espiritual e no 

assistencialismo. Ao questionar e renunciar as convicções religiosas permaneci 

estagnado na dogmática de natureza materialista da Ciência Oficial e nas ideias teóricas 

da Filosofia, nas quais busquei o sentido da vida. 
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A busca por explicações melhores que a Religião, Ciência e Filosofia levaram-

me a estudar e vivenciar por mais de duas décadas, uma nova proposta de Ciência: a 

Conscienciologia. Por meio do Paradigma Consciencial, do Princípio da Descrença e 

das verdades relativas de ponta (verpons), na evolução do aprofundamento dos estudos, 

após períodos de reflexões demoradas passei a considerá-lo amplamente superior e mais 

atualizado perante os modelos anteriores. 

 

A atitude de dúvida ao sentir-me estranho no ninho quanto à ideologia religiosa 

foi uma indicação do senso de programação existencial (proéxis) com maior 

abrangência, algo mais a realizar, impulsionando-me pelo interesse pesquisístico, 

culminando no abandono da subjugação à crença nos dogmas e amarras da Religião 

Cristã, conquanto o sentimento de religiosidade tenha permanecido na maior parte desta 

existência. 

 

Embora não tenha ocorrido nenhum momento de click, epifania ou eureca, a 

formação num curso de Professor da Bíblia, com o intuito de dar aulas na escola 

dominical da Igreja Batista que frequentava, escancarou a divergência de pensamento ao 

modo de uma impactoterapia e o choque de realidade perante os achados dos estudos, 

não poderia ser ignorado. Verifiquei que a Bíblia, única regra de fé e prática da tradição 

protestante, funciona pelo princípio da sola scriptura, foi escrita por autores 

desconhecidos, empregando pseudônimos ou anônimos, sujeita a erros de copistas ou 

adulterações intencionais, contendo as narrativas da saga, costumes e tradições do povo 

judeu na Bíblia Hebraica, denominada Antigo Testamento pelos cristãos e que não 

poderia ser adotada conforme única referência para esta existência terrena. 

O que é a Consciência Antidogmática? 

WS: Vou resumir em uma definição técnica: Consciência Antidogmática é a 

condição de autonomia assumida pela mulher ou homem, atuando com lucidez no 

exercício pleno do livre-arbítrio, no ato de fazer escolhas lúcidas para a própria vida, 

agindo pela própria vontade, rejeitando cangas de opiniões coercitivas alheias, verdades 

absolutas inverificáveis, doutrinas e dogmas de todas as naturezas e, a partir disso, 

dinamizando a existência pessoal e grupal. 

Pode explicar os conceitos de Dogma, Dogmatismo e Antidogmatismo? 

WS: É muito importante a compreensão desses conceitos, que coloco de forma 

resumida. Antidogmática: engloba “o conjunto de atitudes da consciência, oposto ao 

Dogmatismo, resultantes da rejeição a doutrinas proclamadas ao modo de verdades 

absolutas, adesão a opiniões alheias tidas por definitivas e irrefutáveis”, sem 

necessidade de verificação. Os filósofos da Antiguidade já debatiam sobre o 

Dogmatismo com o sentido sobre a capacidade de o ser humano atingir a verdade 

absoluta de todas as realidades da vida, da Terra e do Cosmos, mas  Platão e Aristóteles 

eram contra. A Antidogmática pode ser compreendida por sinônimos iguais a 

“anticatequese, antinculcação, despojamento, heterocrítica ou refutacionismo”. A 

palavra Dogma tem o sentido de “opinião; preceito; dogma” e “o que nos parece bom; 

opinião; decisão; decreto”. Os cristãos primitivos na Grécia empregavam a ideia de 

dogma para designar tradições ocultas que, para eles, só poderiam ser compreendidas 

misticamente e expressadas por meio de símbolos. No Ocidente, a Igreja Católica 

apropriou-se desse termo e representa, atualmente, opinião declarada por uma 

autoridade religiosa. Conquanto o vocábulo dogma designe ideias religiosas, a ideia do 



Dogmatismo representando verdade absoluta está presente no universo do 

conhecimento científico e filosófico contemporâneo. 

O livro foi escrito sob a especialidade Descrenciologia. O quê isto representa? 

WS: Descrenciologia é a Ciência do estudo da incredulidade, irreligião, 

antirreligião, suspeição, fundamentada no Princípio da Descrença, ou seja, a atitude 

sintetizada na frase “não acredite em nada, tenha as suas próprias experiências”. A 

Descrenciologia refere-se à “anticredulidade, antidogmatismo, antidoutrinação, 

ceticismo, questionamento, reflexão lógica, cientificidade”, sendo o princípio básico 

adotado na Conscienciologia. Conforme sugere o sub-título, o livro tem o viés da 

Recexologia. É importante destacar que o livro não é “sobre” Ciência, Filosofia e 

Religião. O tema central é o Antidogmatismo e as autorreciclagens promovidas pela 

vivência pessoal nestas linhas de conhecimento. 

Pode resumir os conceitos de Programação Existencial, Reciclagem 

Existencial e Reciclagem Intraconsciencial? 

WS: Esses 3 conceitos estão muito interligados, por isso, vale a pena destacá-

los. Programação Existencial (Proéxis): programação da existência específica da 

consciência intrafísica (conscin) em nova vida nesta dimensão humana, planejada antes 

do renascimento somático (ressoma), ainda na condição de consciência extrafísica 

(consciex). A programação existencial lúcida é condição alcançada por pequena minoria 

no Planeta Terra, no entanto “o sentimento de se ter algo a realizar” está presente em 

milhões de indivíduos na Terra. Reciclagem Existencial (Recéxis): caracterizada pelas 

mudanças para melhor na organização da vida intrafísica, em geral, realizadas na 

adultidade, com novas posturas, melhorando atitudes perante a existência, constituindo 

a renovação consciencial. Conforme a Etimologia do termo Reciclagem, o prefixo re é 

derivado do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; 

intensificação”. A palavra ciclo provém do idioma Latim, cyclus, “período de anos” e 

este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda; esfera”. Apareceu no Século XVIII. 

Reciclagem Intraconsciencial (Recin): renovação cerebral promovida pela consciência 

intrafísica (conscin) através da criação de novas sinapses (ligações entre os neurônios), 

resultantes de autoesforço nos estudos e pesquisas sobre a existência humana, 

possibilitando o ajuste aos desafios evolutivos. Compreende-se, além disso, pela 

reforma ou “mudança íntima” e “renovação pessoal interior”. 

A Ciência Convencional tem se mostrado bem sucedida, por exemplo, os 

avanços da Medicina nas últimas décadas. Por que contrapor algo que tem alcançado 

tanto progresso? 

WS: De fato, não só a Medicina, a maioria das disciplinas científicas têm 

alcançado avanços significativos. O problema reside no paradigma de concepção 

materialista da Ciência Tradicional. O modo no qual foi concebido a partir das ideias de 

Galileu Galilei, leva-se em conta a matéria ou a energia em forma condensada e suas 4 

dimensões, os sentidos humanos, desprezando a transcendência da consciência, a 

extrafisicalidade, a multidimensionalidade, entre outros fatores. A macromaioria dos 

cientistas opta pelo materialismo no seu campo de trabalho, mas muitos são adeptos à 

Religião constituindo uma grande contradição. O dinheiro e a defesa da biografia 

explicam parte desta questão. 

E a Religião? Ela não contribui para o progresso espiritual da Humanidade? 



WS: Em parte, sim, por admitir a sobrevivência da consciência após a 

desativação do corpo físico. O questionamento e a necessidade de reciclagem de ideias 

vem do fato de a Religião constituir-se um conjunto de ideias, tradições, preceitos e 

doutrinas organizadas, constituídas por crenças e verdades absolutas inquestionáveis, 

aceitas por meio da fé, sem a necessidade de comprovação, caracterizando a dogmática 

religiosa. Embora o foco da reciclagem de ideias religiosas no livro esteja relacionado 

com a Religião Cristã, as pesquisas abordam aspectos relevantes de outras religiões ao 

modo de comparações. A Religião não faz pesquisas imparciais. Estudam para reforçar 

a crença na crença. 

Pode comentar sobre a abordagem dos dogmas religiosos e citar quais as 

principais ideias dogmáticas da Religião que precisar ser recicladas? 

WS: Na abordagem da Seção I do livro, apontei o caráter dogmático religioso 

perante disciplinas do conhecimento científico tradicional e conscienciológico, 

utilizando, por exemplo, a História e os fatos norteando as autopesquisas, em 

contraposição às ideias doutrinárias presentes na contemporaneidade, especialmente nas 

tradições monoteístas e, particularmente do Cristianismo, com paralelos da minha 

autobiografia. A partir dos vários capítulos, evidenciei que a consciência dogmática age 

orientada pelo padrão religioso, com fundamentos em ideias antigas, ou seja, a lente 

com a qual vê o mundo e direciona os seus pensamentos, sentimentos e atuação têm 

natureza devocional e consoladora. O crente religioso dispensa comprovação, 

autoexperimentação, cientificidade e evita abrir hipóteses de autopesquisas em busca 

das realidades condizentes com os tempos atuais. O que não pode ser verificado é aceito 

pela fé, ao modo do eufemismo cristão no qual as ovelhas obedecem à voz do seu 

pastor, caraterizado pela redução do Ser Humano em um paroquiano dócil para dominá-

lo e impor ideias. 

Entre as principais ideias dogmáticas destaco: 01. A criação do Universo e da 

Humanidade por Deus(es)/Ser(es) Supremo(s); 02. A existência de Deus(es); A 

existência do Diabo; 03. A imaculada concepção (conceição), a virgindade perpétua, a 

mãe-divina e a ascensão (assunção) ao Céu de Maria (mãe de Jesus), em corpo e alma; 

04. A inspiração divina dos livros sagrados; 05. A morte sacrificial e a ressurreição 

do(s) salvador(es) da Humanidade; 06. A salvação da alma; 07. A vida única; 08. O 

Céu; o Paraíso; a eternidade feliz; 09. O fim do Mundo; o apocalipse; 10. O Inferno; o 

fogo eterno; as trevas; a condenação eterna. 

E sobre a abordagem dos dogmas científico-filosóficos? Pode citar quais as 

principais ideias dogmáticas a serem recicladas? 

WS: A Seção II versou sobre a pessoa descrente, irreligiosa e atuante com base 

nos paradigmas da Ciência Oficial e da Filosofia Tradicional. Apresentei ideias 

dogmáticas predominantes nessas linhas de conhecimento, a oposição radical às crenças 

e dogmas da Religião, a visão do Universo e da Humanidade e as motivações para a 

vida cotidiana, sem levar em conta a transcendência da consciência ou a existência de 

Deus(es)/Ser(es) Supremo(s). 

 

Observei que há cientistas atuando ideativamente divididos entre a Ciência e a 

Religião, estudando as leis naturais do Universo e, simultaneamente, submetendo-se 

convenientemente a supostas autoridades divinas. Os personagens que representam o 

Homo sapiens scientificus são mulheres ou homens, pesquisadores, estudiosos de 

diversas áreas científicas e filosóficas, iguais aos médicos, professores, psicólogos, 



biólogos, arquitetos, engenheiros, tecnólogos, astrônomos, filósofos, terapeutas, 

administradores, físicos ou matemáticos. 

 

Nas análises sobre a descrença com base científica tradicional, em confronto 

com doutrinas de natureza religiosa, observei a incompatibilidade Ciência / Religião. Há 

discordância na fundamentação racional e antagonismo inconciliável nos dois campos 

de estudo, com argumentações ideológicas radicais. Ao permanecer engessada no 

modelo materialista ou fisicalista proposto por Galileu há mais de 400 anos, a própria 

Ciência torna-se tão dogmática quanto a Religião, fixando-se na 

quadridimensionalidade (largura, comprimento, altura e espaço-tempo) e nos 5 sentidos 

biológicos básicos (visão, audição, olfato, paladar e tato). 

 

Entre as principais ideias dogmáticas destaco: 01. A Estatística empregada ao 

modo de verdade absoluta em experimentos científicos; a propagação da eficiência de 

medicamentos pela indústria farmacêutica com base em estatísticas de testes 

laboratoriais; 02. A imparcialidade jornalística; a isenção da notícia; 03. A inexistência 

de Deus(es) ou Ser(es) Supremo(s). A negação peremptória caracteriza o dogma. 04. A 

Medicina mecanicista é a mais eficiente; o modelo biomédico; o corpo humano 

assemelha-se à máquina que pode ser consertada. 05. A negação do Parapsiquismo; a 

negação da Multidimensionalidade; a negação da extrafisicalidade; 06. A neutralidade 

científica; o experimento não-participativo; 07. A quadridimensionalidade; as 4 

dimensões; o Fisicalismo; 08. A sopa primordial; a sopa pré-biótica; o big birth; o único 

evento gerador da vida; 09. A universalidade das leis da Física; as leis da Natureza na 

Terra válidas em todo o Universo; 10. A vida única; a negação da Multiexistencialidade; 

a negação da sobrevivência da consciência. 

 

Qual foi a abordagem da Antidogmática com base no Paradigma Consciencial 

e no Princípio da Descrença e quais as principais ideias antidogmáticas? 

WS: Na Seção III, apresentei os conceitos básicos norteadores da 

Conscienciologia. Incluí pesquisa histórica sobre os fenômenos detectados na existência 

intra e extrafísica, explicações do Princípio da Descrença, da Teoria-líder ou Paradigma 

Consciencial e sumarizei a autovivência com a minha compreensão desta Ciência. A 

apreciação dos temas escolhidos no amplo universo conscienciológico visou 

primordialmente auxiliar a compreensão das pessoas não familiarizadas com as 

neoideias. No entanto a exposição pode contemplar os(as) interessados(as) na própria 

evolução livre de dogmas de qualquer procedência. No breve panorama investigativo 

das manifestações da consciência, quando está liberta das restrições impostas pelo corpo 

físico, busquei relatos da Antiguidade e da Atualidade, assinalando a naturalidade com 

que ocorrem de modo lúcido ou inconsciente, espontâneo ou através de técnicas e sem 

necessariamente estar vinculada a fenômeno de natureza mediúnica. Apesar de a 

experiência na extrafisicalidade constituir realidade para quem a vivencia, a condição de 

subjetividade dificulta a rememoração. Por ser ignorada pela maioria das disciplinas que 

compõem a Ciência Convencional, a tecnologia ou aparelhagem que permita medir ou 

interferir nos fenômenos não foi desenvolvida com o avanço suficiente para caracterizá-

la de maneira concreta aos olhos humanos. As proposições da Conscienciologia 

alinham-se com o pensamento científico comum, ampliando-o ao contemplar os 

diferentes aspectos da intrafisicalidade, os princípios conscienciais inconscientes 

(plantas), semiconscientes (pré-humanos), os conscientes (humanos) e diferenciando-se 

com novo paradigma, que considera a extrafisicalidade. O Princípio da Descrença – Não 



acredite em nada, tenha as suas próprias experiências – e o Paradigma Consciencial 

rejeitam conceitos apriorísticos dogmatizados, a dependência da Religião assentada em 

fé e a lógica materialista. 

Destaco pelo menos 10 ideias contributivas às reciclagens existenciais e 

intraconscienciais: 01. Abertismo Consciencial; 02. Antimitologia: descarte dos mitos 

ultrapassados; 03. Antirrobéxis: atentar-se à Multidimensionalidade; 04. 

Autoanaliticofilia: analisar e refletir perante os fatos; 05. Autodidatismo; 06. 

Autodiscernimento; 07. Autopesquisologia; 08. Experimentologia; 09. 

Desenvolvimento do Parapsiquismo; 10. Recexofilia: vontade de reciclar. 

Para concluir, quais as suas considerações finais? 

WS: Considero que apenas uma pequena parte das possibilidades oferecidas no 

universo da Conscienciologia foi empregada nas reciclagens pessoais, privilegiando os 

aspectos vivenciados sobre os teóricos, aplicando o conceito desta neociência conhecido 

pelo acrônimo Teática, ou seja, vivência conjunta da teoria (1%) e da prática (99%), 

fazendo cotejos até o nível evolutivo do conscienciólogo. Destaco que esta experiência 

se tornou infinitamente pequena em relação às possibilidades conscienciológicas mais 

abrangentes, pelo em menos 3 aspectos da vivência pessoal, empregados ao modo de 

andaimes conscienciais dispensáveis: 

 

1. O estudo da Teologia e da espiritualidade pelo ângulo religioso, ou seja, 

dogmático, onde inexiste pesquisa científica imparcial, sem abertismo para novas 

realidades, fundamentado na Bíblia, a única regra de fé e prática, no caso do 

Cristianismo Evangélico. 

2. O estudo da Filosofia; teórica e prolixa, sem experimentação sadia e 

lúcida, conquanto útil na elaboração do pensamento e do questionamento racional. 

3. O modelo da Ciência Convencional, cuja pesquisa tem base materialista, 

desconsiderando aspectos subjetivos importantes da extrafisicalidade, conquanto os 

avanços científicos sejam importantes para a sobrevivência e a qualidade de vida. 

 

Na verdade, mais que se ajustar ao sentido da vida no processo de autocrítica em 

relação aos dogmas, a atitude de agir corretamente, arcar com as responsabilidades, 

cumprir as tarefas compulsórias e autoimpostas, fazer o algo a mais e buscar 

autossuperações, permite-me insinuar que o alcance da Consciência Antidogmática 

nesta autovivência atingiu patamar satisfatório. Esta conclusão mostra, no entanto, que 

somente uma etapa do processo evolutivo foi alcançada. É preciso frisar que parece não 

existir uma fórmula da evolução ou de autoconsciência ao alcance da Consciência 

Antidogmática que seja perfeita ou aplicável para cada indivíduo, ainda que seja 

importante aproveitar o exemplarismo e a experiência de outras consciências. O 

autoesforço evolutivo, a maximização da utilização dos recursos disponíveis, aliados à 

sua própria vontade, determinarão o rumo, o ritmo, a velocidade e a adaptação às novas 

realidades, com vistas ao atendimento das metas evolutivas propostas para cada 

existência no Planeta Terra. 
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