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“Uma vida sem desafios é oportunidade desperdiçada. Um verdadeiro 
desafio é algo grandioso e ao mesmo tempo motivador, pois lhe dá mais 
motivação para viver. Quais são seus desafios na atual existência?” 
(Cordiolli, 2019, p. 363). 
 
“As oportunidades aparecem quando menos se espera, em qualquer 
momento ou local. Devemos estar preparados. A vida é continuação de 
oportunidades criadas pela própria consciência” (Vieira, 2014, p. 
1.175). 

Contexto. Na atual crise da pandemia de Covid-19 (Ano-base: 2020), várias pessoas 
relatam transformações em suas vidas, que, possivelmente, em condições normais, não 
teriam acontecido. A pandemia provocou muitas mudanças, quebrou tabus e paradigmas, 
modificando comportamentos tradicionais enraizados e ultrapassados. O Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), que eu considerava uma 
instituição conservadora, acompanhou as mudanças, adequando-se à nova realidade, por 
meio de comunicação on-line, ampliando sua atuação assistencial em todo território 
nacional e internacional. 

No início da pandemia, certos(as) professores(as) experientes, mas sem 
conhecimentos de informática e novas plataformas, ficaram muito apreensivos(as) pois 
não estavam aptos a lidar com equipamentos para aulas e transmissões on-line. Apesar 
das dificuldades, esforçaram-se para continuar ensinando e receberam muita ajuda, 
estando hoje mais preparadas e tranquilas para lidar com as novas plataformas e modos 
de se comunicar. 

Esta nova condição imposta à sociedade global, levou-me a refletir e realizar 
cotejo sobre outra crise ocorrida há 3 décadas, de natureza econômica, ocorrida no Brasil, 
com o denominado “Plano Collor”, que impactou a economia brasileira levando também 
a uma crise de grandes proporções. 

Objetivo. O objetivo deste relato é a exposição de experiências pessoais vivenciadas na 
década de 1990, realizando um paralelo com outra situação de crise ocorrida 30 anos 
depois, ou seja, a pandemia de covid-19, para apreciação e reflexão das leitoras e leitores, 
realizando cotejo com as reciclagens existenciais pessoais, sob a ótica da 
Conscienciologia, avaliando se poderão serem aproveitadas nas suas vidas. 

Definições Básicas. 

• Crise. Condição adversa, desfavorável, tribulação, desgosto ou tribulação, que 
pode ocorrer de maneira inesperada. 

• Desafios. Situação, circunstância, de natureza interna (da própria pessoa) ou 
externa (provocada pelo meio), na qual o indivíduo decide ou é forçado a realizar 
ações para alcançar novos patamares, sejam estes de caráter evolutivo 
consciencial ou não. 



• Crise de crescimento. No âmbito deste relato refere-se a um estresse, que se 
transforma com o tempo, proporcionando mudança para melhor, levando o 
indivíduo a evoluir, tanto na sua profissão quanto nos seus ideias e filosofia de 
vida. 
                                 

A crise de crescimento traz um estresse que se transforma com o tempo. 
Se a pessoa ficar só na Marasmologia é dolce far niente. Tem de ter 
uma pressão, porque a maioria só anda com ferrãonzinho. As 
locomotivas só andam quando se põe fogo na lenha”. (Cordiolli, 2019, 
p.341). 
 

• Conscienciologia. proposta de Ciência, que aborda o estudo da consciência de 
modo integral, considerando aspectos ignorados pela Ciência Oficial, incluindo, 
por exemplo, o holossoma, a admissão de múltiplas dimensões, a extrafisicalidade 
e a multiexistencialidade. Os significados formais das questões teóricas da 
Filosofia – quem sou, de onde vim e para onde vou – são ampliados de modo 
prático, “por intermédio das energias imanentes da natureza e das consciências, 
evidenciando novas realidades pela autoexperimentação. 

• Recexologia. Especialidade da Conscienciologia, que estuda a Filosofia, as 
técnicas e práticas da Reciclagem Existencial. 

• Reciclagem Existencial. 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. 

Relato. 

Atualmente, na condição de aposentado da vida profissional e do mundo 
corporativo, exponho um relato de uma situação de crise, um grande desafio que enfrentei 
na época de crise econômica no Brasil, denominada Plano Collor (1990-1992). 

Em 1990 eu tinha uma empresa societária de Engenharia Industrial, com apenas 4 
anos de existência. Na época tínhamos muitos clientes, quando enfrentamos a primeira 
crise forte, que foi o plano Collor. Tal plano confiscou todo os recursos financeiros que 
estavam depositados no banco, deixando-nos sem fluxo de caixa. O mercado entrou em 
colapso, sem nenhum serviço e sem dinheiro para investimentos. 

Pelo fato de um colega societário ser imigrante japonês iniciamos contato com o 
mercado no Japão, recrutando mão de obra especializada para a fábrica e conseguimos 
contatos com as empresas de engenharia daquele país, configurando um certo grau de 
aventura. 

Felizmente o Japão estava com muitos serviços de engenharia e inicialmente o 
país abriu portas para o envio de engenheiros para locar nas empresas de engenharia 
japonesas.  Na sequência os japoneses pediram também projetistas (técnicos e desenhistas 
de projetos industriais) e então iniciei o trabalho no primeiro momento levando 8 
projetistas. Minha função era acompanhar e dar suporte técnico e administrativo para o 
grupo, fazendo a intermediação até adaptar e integrar a equipe brasileira com a equipe 
japonesa. 



Foi um grande desafio pessoal, pois os procedimentos de elaboração de projeto 
eram muito diferentes, além da linguagem técnica que era muito complicada. No início, 
muitas palavras eram totalmente novas, porque eles abreviavam palavras no idioma Inglês 
com pronúncia japonesa, por exemplo, purehabu pronunciado em japonês é 
estrangeirismo abreviação da palavra pre-fabrication, no idioma Inglês. 

Os japoneses também criavam palavras neológicas, sendo metade em Japonês e 
metade em Inglês como, por exemplo, boorubem pronunciado em Japonês e booru, que 
é ball em Inglês, significando bola ou esfera e bem, que significa válvula em Japonês, isto 
é, válvula esfera. A maioria dos nomes dos materiais seguiam esta linha. 

Depois de algum tempo em contato, chegamos num acordo para eu levar também 
serviços para o Brasil e utilizar mão de obra brasileira, pois tinha muito trabalho a ser 
feito. Sabia que o desafio era grande, mas como no Brasil não tinha praticamente nenhum 
serviço de projeto industrial, resolvi aceitar a proposta. 

Para exemplificar, um tipo de desenho que nós fazíamos no Brasil em 8 a 10 horas, 
os japoneses faziam em duas horas, e só pagavam o valor de duas horas. Eu aceitei porque 
eles pagavam em dólares e um dólar valia mais de 4 reais e o imposto de serviço de 
exportação de serviço era bem menor. Esta diferença de tempo para fazer o mesmo 
serviço, era a diferença da metodologia de trabalho e comprometimento e disciplina dos 
funcionários, além das padronizações de trabalho. 

Enquanto acompanhava a produção fiquei observando e estudando e muitas vezes 
discutindo metodologia de trabalho, pois os japoneses também queriam saber como os 
brasileiros trabalhavam e notei grande diferença nos métodos e procedimentos de 
trabalho. Senti que era uma oportunidade para levar minha empresa a um patamar 
diferenciado, implantando este sistema japonês e treinando nossos funcionários. 

“A sabedoria debate. A ignorância compete”. (Vieira, 2014, p. 
1.624.) 

Nessa época, no Brasil, era condição necessária às empresas, estarem aptas a 
terem um sistema de qualidade implantado, o que tornava o trabalho muito engessado. 
Gastava-se muitas horas com burocracias e documentos comprobatórios, verificação de 
documentos e desenhos, que muitas vezes não eram praticados efetivamente. O trabalho 
envolvia 8 etapas entre execução e verificação e os japoneses realizavam o mesmo 
processo em 3 etapas, sem tantas verificações intermediárias. 

Outra grande diferença era a formação dos projetistas japoneses, que incluía 
aproximadamente 30% de engenheiros e 70% de profissionais com formação técnica 
completa. No Brasil, no entanto, tínhamos 30% dos projetistas com formação técnica 
completa e os demais não tinham nem ensino médio completo. Alguns projetistas só 
tinham o ensino fundamental e se tornaram projetistas com muitos anos de prática, sem 
nenhuma teoria, resultando em grande diferença técnica. 

“A valorização de sua condição de aprendiz lhe faz se aproximar de 
outras consciências mais avançadas e a conviver melhor consigo”. 
(Cordiolli, 2019, p. 82) 



A cultura era outra diferença importante. Num país com muita concorrência, os 
profissionais não se preocupavam apenas com a qualidade, mas também com a produção. 
Era comum ver no final do expediente, alguns funcionários fazendo um balanço do dia, 
verificando se a produção do dia foi melhor do que a do dia anterior. Ou seja, em vez de 
ficar atento ao horário da saída, ficavam preocupados com a produção. 

Um colega que ficou algum tempo trabalhando no Japão observou a diferença 
cultural entre os dois países ao voltar para o Brasil. Ele notou que aqui no Brasil os 
funcionários faziam fila para bater o cartão de ponto, até mesmo antes do horário, uma 
coisa que dificilmente acontecia no Japão. Outra diferença cultural observada entre as 
fábricas é que no Japão, em torno de 15 minutos do fechamento de expediente, todas 
as pessoas que estavam na sala de projeto, incluindo gerentes, pegavam o material de 
limpeza e deixavam a sala limpa, inclusive os banheiros. 

Nos primeiros serviços tivemos prejuízos financeiros, mas conscientizando a 
equipe da necessidade de sobrevivência que estávamos sentindo, com muito 
treinamento e padronização acertamos a metodologia de trabalho e conseguimos 
reduzir o processo de trabalho de 8 para 4 horas, tornando o serviço bastante 
compensador. 

Foi bastante desafiador buscar serviço tão longe. Além das dificuldades citadas, 
eu fazia a ponte aérea Brasil-Japão para trazer serviços e informações. Cheguei a fazer 
uma viagem de 22 horas de voo (uma escala), chegando à tarde no Japão e no dia 
seguinte, 4 horas de reunião de projeto e direto para aeroporto e mais 20 horas de voo 
(uma escala), ou seja, 24 horas de fuso horário em 2 dias. 

Nesta época ainda não tinha Internet, então a comunicação era via fax, sempre 
deixando um rolo de papel novo a noite e no dia seguinte o papel de fax espalhado pela 
sala inteira, pois temos 12 horas de fuso horário entre o Brasil e o Japão. 

Contudo, graças a esta crise, aprendemos muitas coisas e adquirimos novos 
modelos de trabalho. Enfrentamos grandes sacrifícios, com alguns profissionais 
deixando famílias, passando temporadas no Japão, algumas vezes se sentindo 
inferiorizados no país estranho, mas aprendemos muitas coisas. 

Muitos profissionais comprometidos encararam os desafios, cientes das situações 
que o Brasil passava, absorveram novas maneiras de trabalhar e se tornaram 
profissionais que conseguiam competir plenamente no mercado japonês. Assim 
sobrevivemos à crise do plano Collor, mais fortalecidos e mais preparados para 
concorrer no mercado brasileiro. 

“Conhece-se as consciências, de fato, nos momentos de crise. É a hora em que 
demonstram o gabarito evolutivo. (Cordiolli, 2019, p. 342). 

“O mais inteligente para reciclar a vida é ampliar os espaços intrafísicos 
pessoais. Fugir do mundinho geocêntrico, somatocêntrico, cerebrocêntrico, 
abdominal. Evoluir é sair da trincheira do abdome, abrindo se para vastidão do 
Cosmos” (Vieira, 1994, p. 287). 



Existe um ditado popular que diz: “A crise gera oportunidades”. De fato, a crise 
acaba impulsionando saltos surpreendentes, do ponto de vista pessoal, profissional e 
consciencial. E quando enfrentamos as dificuldades de frente, somos direcionados para 
enfrentar grandes obstáculos sem alternativas. 

“Na escola da vida quem se expõe ganha o maior conhecimento”. 
(Cordiolli, 2019, p. 83). 

Reciclagens existenciais. 

Apesar de estar sempre me atualizando tecnicamente na minha profissão, 
compreendi que uma força extrafísica, possivelmente advindas de amparadores(as) e 
mesmo sem estar ainda consciente plenamente desta condição, a ajuda para ter uma 
reciclagem maior através da crise, aprendendo novas metodologias de trabalho que 
dificilmente iria conseguir em condições normais. Melhor ainda foi que esta reciclagem 
não foi individual, conseguimos reciclar um grupo grande da equipe da empresa na prática 
que todos tiveram que enfrentar e que dificilmente esquecerão. 

Entendo que uma das cláusulas da minha programação existencial (proéxis) é 
integrar pessoas e ensinar as atividades, pois desde criança sempre preocupei em integrar 
os amiguinhos que estavam deslocados da turma, muitas vezes cedendo minha vaga nas 
brincadeiras e aqui nesta crise, consegui levar uma equipe técnica que nunca tinha 
conhecido outra cultura, mas com muita conversa foi um sucesso a integração com equipe 
japonesa. Hoje, pelo ângulo de visão da Conscienciologia permito-me ponderar, que tais 
capacidades autovivenciadas, em parte, estavam sendo realizadas ao modo de algo de 
maior propósito, evolutivo e crescendo consciencialmente, mesmo sem ter a lucidez 
naquele momento evolutivo. 

Reflexões Conclusivas. 

A maioria das consciências não conhecem ou ignoram suas reais capacidades e, 
geralmente, perante uma crise, sem alternativa de escolha, acabam encontrando traços-
força (trafores) adormecidos ou não empregados antes e seguem em frente. Enquanto isso, 
há indivíduos que ficam inertes, esperando que alguma condição favorável aconteça sem 
agir. 

Torna-se importante enfrentar com seriedade e com todo esforço o sucesso torna-
se factível. Na nossa vida intrafísica, vivenciamos a Cosmoética, não recebendo desafios 
insuperáveis, sendo necessário a impulsão da própria vontade, a iniciativa e a busca de 
soluções para superar ao encarar as situações com seriedade. É preciso ainda, que a pessoa 
goste do que faz, pois mesmo sob pressão, executando com prazer e vontade de evoluir, 
receberá o amparo para ser bem-sucedido. 

Na época da ocorrência destes fatos relatados, ainda não tinha acessado a 
Conscienciologia. Contudo, examinando em retrospectiva, com os conhecimentos de 
hoje, posso traçar paralelos daquele contexto com o Paradigma Consciencial e o Princípio 
da Descrença, constituindo fatores que impulsionaram a evolução pessoal e grupal, a 
partir da interassistencialidade de fato e do autoenfrentamento das situações, impondo a 
própria vontade com inteligência evolutiva e cosmoética. 



“Conquistas. Pelos critérios da Recexologia, encarar a crise de crescimento ou 
o momento evolutivo da revisão existencial é divisar novas conquistas 
polivalentes na dinâmica do presente já futuro dentro do grupo evolutivo.” 
(Cordiolli, 2019, p. 342). 
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