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Resumo:  

      Neste artigo apresenta-se os conceitos de segurança pessoal e grupal não 

apenas sob a abordagem da dimensão intrafísica, contempla o escopo multidi-

mensional, bioenergético, holopensênico e anímico-parapsíquico. No trabalho, 

discute-se também as facetas da segurança, incluído a prevenção de acidentes, 

o local, residências, ambientes, escritórios, veículos, além de diversos outros 

objetos, riscos sejam oriundos da desorganização pessoal ou da assedialidade 

interconsciencial. Por fim, no artigo recomendam-se práticas para salvaguardar 

e realizar de modo pleno ou satisfatório a programação existencial pessoal. 

Abstract:  

      In this article it is presented the personal and in group safety concepts not 

just under the approach of the intraphysical dimension, it contemplates the mul-

tidimensional, bioenergetic, holothosenecal and psychic-parapsychic scope. In 

the work, it is also discussed the safety's facets, included the accidents preven-

tion, the place, residences, surroundings, offices, vehicles, besides several  

others objects, risks being originating from personal disorganization or from 

interconsciential besieging. Finally, in the article practices are recommended to 

safeguard and to accomplish in a full or satisfactory way the personal existential 

program.   

Resumen:  

      En este artículo se presentan los conceptos de la seguridad personal y gru-

pal, no sólo desde la óptica de la dimensión intrafísica, tiene en cuenta el al-

cance multidimensional, bioenergético, holopensénico y anímico-parapsíquico. 

En el trabajo, se discuten también diversas facetas de la seguridad, incluyendo 

la prevención de accidentes, la ubicación, residencias, ambientes, oficinas, 

vehículos, además de otras circunstancias, y riesgos que sean relativos a la de-

sorganización personal o a la asedialidad interconciencial. Finalmente, en el 

artículo se recomiendan prácticas para salvaguardar y realizar de modo pleno 

o satisfactorio la programación personal. 
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INTRODUÇÃO 

Objetivo. O artigo aborda a necessidade de manter a lucidez máxima possível diante das condições 

humanas pela evitação profilática de infortúnios ou adversidades, geradoras de traumas, perda de oportuni-

dades, afetando a qualidade do bem-estar essencial para a consecução da proéxis. Através da aplicação de 

métodos, hábitos salutares e da autodisciplina ortopensênica pode-se mitigar e sobrepairar as ameaças intra-

físicas e extrafísicas. 

Metodologia. Quanto ao método empregado para a construção deste artigo, adotou-se, na ordem alfa-

bética, estes 3 procedimentos: 

1.  Autovivências: o exame de autovivências quanto ao tema gestão de segurança. 

2.  Bibliografia: o levantamento de dados em obras sobre o assunto. 

3.  Casuísticas: a análise de casuísticas, paracasuísticas, fatuísticas e parafatuísticas registradas em cur-

sos de campo, por exemplo, o curso Campo Proéxico e curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 

I e II. 

Seções. Este artigo está estruturado em 3 seções: 

I.  Bases conceituais de segurança e parassegurança. 

II.  Interação proéxis-segurança-parassegurança. 

III.  Técnicas de parassegurança. 

I.  BASES CONCEITUAIS DE SEGURANÇA E PARASSEGURANÇA 

Proéxis. A programação existencial é o planejamento detalhado da vida humana, realizado no Curso 

Intermissivo pré-ressomático com a participação do evoluciólogo.  

Proexologia. “A sua vida está valendo os seus esforços se a maioria das pessoas ao seu derredor está 

evoluindo. Esta constatação indica bom saldo em sua Ficha Evolutiva Pessoal.” (VIEIRA, 2014, p. 1.697). 

A partir deste ponto de vista, entender mais a respeito de si mesmo e aprofundar o conhecimento do modus 

operandi pessoal, pode ajudar na compreensão da Proexologia, e mais adiante possibilitar atuar na orientação 

existencial de outras consciências.  

Segurança. A atitude de dar manutenção ao próprio bem-estar, à saúde e ao equilíbrio consciencial, 

fruto da somatória de ações profiláticas é a autovivência da segurança, seja do indivíduo ou de grupo de 

pessoas. Esta condição de estar seguro deve ser ativa em duas frentes básicas: a) Security – segurança quanto 

a agressão belicosa, do holopense da polícia; b) Safety – segurança quanto a fragilidade humana do holopense 

do bombeiro, médico, através de agentes agressores a exemplo do tipo dos riscos físicos – choques, quedas, 
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acidentes em veículos, acidentes domésticos, radiação, etc. – dos riscos químicos – queima de produtos, falta 

de oxigênio, alergia, etc. – dos riscos biológicos – fungos, bactérias, vírus, etc.  

Parassegurança. A parassegurança é a proteção abrangente de manter-se em segurança, transcen-

dendo as ações profiláticas do contexto intrafísico, aplicando rotinas capazes de neutralizar os riscos e peri-

gos das influências extrafísicas, sejam advindas das repercussões de energias gravitantes negativas ou de 

abordagens de consciexes assediadoras. 

Parainsegurança. A falta de rotinas úteis profiláticas no dia a dia, sob a ótica da gestão de riscos, abri 

brechas para a insegurança, potencializada pela patopensenidade, energias gravitantes negativas e/ou abor-

dagens assediadores, instalando a condição nociva da parainsegurança. 

Pressão extrafísica. As ações antagônicas de consciexes contrárias ao andamento de trabalhos inte-

rassistenciais geram contrafluxo na evolução pessoal e grupal, efeito dos antipensenes às neoideias, ou con-

sequente da somatória de energias gravitantes patológicas produzidas e retroalimentadas instaurando a pres-

são extrafísica.  

Autassedialidade. O autassédio instala-se pela vontade, consciente ou inconsciente, da própria cons-

ciência, variável capaz de gerar e potencializar os riscos e ameaças propícias a implantação da condição de 

ausência de segurança e parasegurança. Esta condição falha é suprimida através da organização intraconsci-

encial, da disciplina e ortopensenidade. A ortopensenidade harmoniza o microuniverso, influenciando posi-

tivamente o ambiente externo ou circundante da consciência. A aplicação evolutiva ininterrupta das energias 

pessoais favorece o autodesassédio, a serenização das emoções e o equilíbrio da intencionalidade qualificada, 

sendo o estado vibracional apenas a primeira etapa deste processo. 

Desassedialidade. O indivíduo desassediado amplia o nível de parassegurança pessoal perante as más 

influências extrafísicas devido a diferenciação entre as consciências quanto a qualidade da pensenidade. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que manter-se com higiene consciencial, sem abertura aos xenopensenes as-

sediadores, e sustentando a hiperacuidade multidimensional possibilita a conscin o domínio homeostático 

dos ambientes.  

Paraprofilaxia. A especialidade da Conscienciologia dedicada as pesquisas e estudos das medidas 

preventivas e respectivas ações intra e extrafísicas para a preservação da saúde é a Paraprofilaxiologia.  

A segurança e a parassegurança são condições determinadas pelas ações paraprofiláticas, favoráveis à saúde 

holossomática, aplicadas pela consciência. 
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Paradiplomacia. A paradiplomacia coexiste com a parassegurança. Ao garantir a parassegurança dos 

assistentes, assistidos e o sobrepairamento cosmoético aos possíveis agentes agressores, sejam elementos de 

riscos circunstanciais ou as consciências assediadoras, acata-se ao paradireito e a paradiplomacia. 

Paracidentologia. A rigor, para acontecer a materialização de acidentes, há a participação de diversos 

elementos envolvidos, inclusive o acoplamento áurico e a assimilação simpática entre algozes e vítimas. 

A evolução consciencial caminha no sentido da evitação de acidentes de percursos. Da automanifestação 

pensênica da consciência origina-se os acontecimentos ou as circunstâncias na própria existência, e cabe 

a ela o patrocínio de situações positivas ou a evitação de acidentes de percursos. 

II.  INTERAÇÃO PROÉXIS-SEGURANÇA-PARASSEGURANÇA 

Medidas. Sob a ótica da Profilaxiologia, eis, na ordem alfabética, 8 exemplos de elementos e respec-

tivas medidas evolutivas visando à segurança e parassegurança pessoal: 

1.  Ambiente externo. A verificação na residência pessoal se há arbustos e árvores que possam ser 

utilizados de esconderijos; a iluminação externa sem pontos cegos; o posicionamento visível das câmaras de 

segurança; os alertas de monitoramento; a concertina nos muros; as portas robustas; as grades e/ou blindagem 

das janelas; as paredes blindadas; os equipamentos de alerta sonoro; os para-raios, dentre outros.  

2.  Ambiente interno. O uso de travas de segurança das portas; o sistema de circuito de vigilância 

e segurança; a comunicação externa de segurança; a toxidade eliminada pelos móveis; a instalação elétrica; 

o adequado cálculo estrutural e boas técnicas construtivas; os elementos hipoalergênicos e antialérgicos; 

a criteriosa escolha dos produtos de limpeza; os produtos de limpeza dos alimentos; a eliminação de objetos 

de decoração pontiagudos; o correto armazenamento de objetos perfuro-cortantes; a iluminação adequada; 

as portas largas dentro de casa; a eliminação de escadas; a adaptação dos banheiros para utilização de bebês, 

idosos ou pessoas com necessidades especiais; a eliminação de pisos escorregadios; o uso de tapetes antider-

rapantes; a rotulação dos produtos alimentícios e medicamentos; o não cultivo de plantas tóxicas; o descarte 

de coleções de armas, dentre outros.  

3.  Bagulho energético. A qualificação ambiental antiholopensene bélico; a substituição do holopen-

sene religioso pelo holopensene da mentalsomaticidade interassistencial; a análise energética da estamparia 

das camisetas; o estilo pessoal de roupas; o estudo energético dos objetos guardados dentro de casa; os aces-

sórios instalados nos carros.  

4.  Blindagem energética. A realização de blindagem energética da residência pessoal). A blindagem 

energética deve ser realizada prioritariamente no quarto de dormir, através da vontade cosmoética ou pelo 
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cabeça energético do casal. O quarto de tenepes tende a ser sempre blindado, logo deve-se observar os objetos 

que lá se encontram. A casa, o automóvel, a bicicleta, os objetos perfuro-cortantes – facas, injeções, talheres 

em geral, liquidificadores, processadores de alimentos – devem ser bem limpos de energias gravitantes pa-

tológicas, a blindagem energética qualifica o objeto, ambiente diferenciando, destoando do bagulho. 

5.  Desassombro cosmoético. A confiança no próprio taco favorável ao desassombro cosmoético aju-

dando na higienização e no assentamento assistencial das energias ambientais.  

6.  Holopensene grupal. O paradever de ajudar os outros e de qualificar os ambientes, do ponto de 

vista multidimensional. Quem tem mais cosmovisão tem maior responsabilidade, em conformidade com 

o princípio da interassistencialidade.  

7.  Holopensene pessoal. A prática de rotina evolutiva útil, do voluntariado, o ato de pensar que acon-

teça o melhor para todos, o exercício do princípio da descrença, princípio da organização pessoal.  

8.  Localização física. A segurança integral em busca da manutenção do bem estar deve ser traduzida 

em diretrizes de condutas e procedimentos (safety e security). Por exemplo, durante o fenômeno da psicofo-

nia em curso de campo, o autor ouviu o alerta de periculosidade sobre a localização do domicílio de certo 

voluntário (rua próxima à favela).  

Contrafluxo. O aumento dos trabalhos e das demandas assistenciais, bases das proéxis, podem inten-

sificar o contrafluxo e denotar a antipensenidade franca das consréus intra e extrafísicas perante o avanço 

evolutivo pessoal e grupal. O contrafluxo é inevitável e demonstra a necessidade da autodefensividade sadia, 

do estudo e empenho quando a Harmoniopensenologia. 

Under attack. A maior prova de fogo consciencial é quando a conscin dedicada aos trabalhos assisten-

ciais enfrenta o heterassédio ou arrastão extrafísico, situação capaz de criar pressão extrafísica além do nor-

mal, contexto denominado de under attack. Vale apontar neste caso, se há ações anticosmoéticas pessoais, 

mesmo de forma inconsciente, podem gerar a desconexão com os amparadores e municiar o assédio inter-

consciencial. Nesta situação, a correção de rota, a retomada do voluntariado cosmoético e da parceria inte-

rassistencial com os amparadores auxiliam na manutenção da blindagem energética. 

Sustentabilidade. A parassegurança pessoal e de outras consciências dependem de fatores, tais como: 

a) vontade cosmoética; b) autolucidez aplicada na autodefesa evolutiva; c) medidas profiláticas de segurança; 

d) aplicação de normas de segurança; e) manutenção de procedimentos e rotinas adequadas; f) evitação de 

sinistros, confiando e desconfiando das coisas; g) o exercício do princípio da descrença o tempo todo. 
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Seguros. Além disso, o emprego de reservas, estoques e elementos redundantes favorecem a parasse-

gurança. Na prática, a utilização de seguro-saúde, seguro-residencial, seguro-veicular, pé de meia, investi-

mentos, poupança, entre outros, são elementos coadjuvantes da segurança plena.  

Questionameno. Quanto de esforço e cuidado pessoal você aplica na atual existência intrafísica para 

a consecução da proéxis com parassegurança? 

III.  TÉCNICAS DE PARASSEGURANÇA 

Casa segura. A casa segura é a residência otimizada, atendendo a todos os critérios mínimos de segu-

rança física à própria saúde, ao bem-estar e a manutenção da pacificação íntima, acolhendo e protegendo os 

moradores independentemente da idade somática. 

Objetos. Eis, na ordem alfabética, 23 exemplos de técnicas de parassegurança:  

01.  Botão de pânico e pedido de socorro instantâneo. 

02.  Bunker de segurança. 

03.  Câmeras de segurança. 

04.  Descarte de equipamentos danificados. 

05.  Desuso, dentro de casa, dos sapatos utilizados no cotidiano. 

06.  Distanciamento entre os aparelhos energizados e a água. 

07.  Eliminação ou proteção dos cantos vivos em móveis. 

08.  Evitação da posse de objetos pontiagudos. 

09.  Exclusão do uso da combustão como fonte de energia. 

10.  Extintor de incêndio residencial. 

11.  Gestão dos resíduos adequados. 

12.  Higienização dos pets domésticos. 

13.  Higienização eficiente. 

14.  Limitadores de abertura de portas e janelas, protegendo as crianças. 

15.  Limpeza dos ares condicionados. 

16.  Limpeza energética dos ambientes. 

17.  Não aquisição de eletrodomésticos baratos, pirofóricos e eletrizantes.  

18.  Nobreaks. 

19.  Piso radiante. 

20.  Portas blindadas anti-arrombamento. 
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21.  Preferência pela decoração de difícil combustão. 

22.  Produtos químicos de limpeza seguros. 

23.  Substituição das escadas por rampas.  

Veículo seguro. O veículo seguro é o meio de transporte, utilizado em quaisquer vias, sejam aéreas, 

marítimas, terrestres, capaz de manter a integridade holossomática dos usuários, por meio de ações preven-

tivas de mantenabilidade funcional, qualificadas pela assepsia energética do holopensene. 

Caminho. Referente a técnicas de parassegurança aplicáveis no transporte rodoviário, eis, na ordem 

alfabética, 14 exemplos de procedimentos:  

01.  Blindagem física do veículo. 

02.  Carro usado por longa data pode gerar blindagem energética mais eficiente.  

03.  Eliminação total da tração animal ou humana.  

04.  Evitação da aquisição de carro acidentado.  

05.  Inspirações extrafísicas quanto ao ato de não tolerar atrasos acima de 15 minutos da hora marcada. 

06.  Intervenção de consciexes amparadoras sugerindo a espera ou o adiamento da viagem programada. 

07.  Limpeza das energias gravitantes, otimizada pela lavagem automotiva periódica.  

08.  Manutenção veicular em dia.  

09.  Precognições sadias, tranquilizadoras.  

10.  Preferência por automóvel médio por dar maior proteção.  

11.  Pneu reserva calibrado.  

12.  Qualificação do motorista. 

13.  Uso adequado dos itens de segurança. 

14.  Viagem diurna com maior visibilidade. 

Detalhismo. A autoprontidão parapsíquica cosmoética, a partir da disponibilidade para a investigação 

contínua das realidades e pararrealidades, propicia a aquisição progressiva de melhor qualidade de vida cons-

ciencial. O detalhismo pesquisístico permite o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pes-

soal, a evitação do acidente parapsíquico, identificar a falta de segurança do veículo, qualificar a psicosfera 

pessoal pela autorreciclagem; eliminar os bagulhos energéticos, promover as desassimilações simpáticas efi-

cientes, prevenindo-se de intoxicações e acoplamentos energéticos patológicos. 

Ortopensenidade. Quanto a holopensene pessoal, pode-se recomendar: a autovigilância, a autortopen-

senidade, a autorganização, a serenidade, a condução preventiva. 
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Tenepes. A prática da tenepes favorece a higiene mental, permitindo a conexão com as consciexes 

amparadoras, a assistência a vizinhança, a limpeza de esquinas perigosas, a renovação ambiental. 

Energias gravitantes. As energias patológicas gravitantes são formadas pela massa humana impen-

sante, em geral não consciente do lixo energético expelido, através dos conflitos interconscienciais cíclicos. 

A renovação destas energias depende além da vontade, da qualificação e intensificação de energias positivas. 

Pensando desta forma, um muro pichado, deve ser limpo o mais prontamente possível, o mesmo deve ser 

feito quanto a preservação dos veículos, por exemplo, evitar manter o carro amassado ou riscado, renovando 

e deixando tudo no estado de boa conservação. O holopensene ambiental organizado repele a bagunça. 

Interação conscin-conscin. Respeitando o princípio de mais doente ajudar o menos doente, o holo-

pensene ambiental empático, interassistencial e acolhedor gera melhores resultados evolutivos perante o con-

flito interpessoal. Adotar a postura de amparabilidade é sempre a melhor abordagem. 

Interação conscin-consciex. As companhias extrafísicas enfermas podem influenciar e afetar a cons-

cin ainda não desperta. Esta condição tende a levar a conscin vulnerável (baixa autodefesa) ao erro, a vivência 

de acidente de percurso. 

Modus Operandi. Vale a pena entender o próprio modus operandi, na condição de conscin cobaia de 

si mesma, visando deflagrar e corrigir o comportamento que conduz ao erro crônico. A autorretificação cos-

moética, contínua e lúcida é o caminho para o alcance da autodesperticidade e do completismo existencial 

da proéxis.  

Protocolo. Sabendo então dos próprios mata-burros, deve-se adotar procedimentos ou protocolos de 

parassegurança para se criar hábitos sadios e com o passar do tempo ocorre a incorporação de rotinas evolu-

tivas e da autorrecin – reciclagem intraconsciencial. 

Sinais. Ao organizar-se, tudo que está fora do lugar se torna destoante. Os sinais de alerta são mais 

claros com o tempo devido aos contrastes explícitos, sendo indicadores do distúrbio de harmonia. 

Indicadores. Um sinal de evolução é a ação imediata perante aos alertas. Veja, se há algo errado e não 

se toma atitude, a tendência é negligenciar automaticamente os alertas. A valorização dos alertas e ações 

imediatas qualificam os indicadores, as sinalética parapsíquicas. 

Amparo. O amparo de função será cada vez mais presente, pois a comunicação interconsciencial mul-

tidimensional amplia-se com a maior valorização das sinaléticas pessoais. 

Autorrestauração. As abordagens assediadoras contra a conscin intermissivista são inevitáveis na 

consecução da proéxis, sendo relevante a manutenção do equilíbrio, a autorrestauração imediata e a auto-

blindagem. Neste contexto, é importante o domínio do estado vibracional e o hábito da ortopensenidade. 
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Desmantelo. Tendo em vista o efeito de desmancha rodas de assediadores da consciex amparadora, 

é essencial que o intermissivista lúcido busque atender todos os critérios de segurança e parassegurança, 

visando dominar técnicas ou abordagens de desassedialidade.  

Desperticidade. A desperticidade é meta factível desde que seja priorizado o desenvolvimento da ca-

pacidade de auto e heterodesassedialidade. Com o aprimoramento dessa qualidade, no crescendo evolutivo 

quanto a interassistencialidade cosmoética, é possível neutralizar o poder de atuação das falanges assediado-

ras até o megassediador líder. 

Correção de rota. Acertar o passo evolutivo, a prática da tenepes, o detalhismo e calculismo cosmoé-

tico aplicado em benefício de todos, a correção de rota existencial em sinergismo com os amparadores resul-

tam na maior blindagem energética e conexão funcional ao maximecanismo assistencial interdimensional.  

CONCLUSÃO 

Sustentáculos. O voluntariado, a pesquisa e a docência conscienciológica são sustentáculos da proéxis 

devido a condição de amparo de função adquirida a favor dos outros. 

Cosmovisiologia. A informação atualizada das verdades relativas de ponta ajuda a enxergar os pontos 

cegos em relação à parassegurança na vida pessoal.  

Cons. Devido a complexidade da existência humana e ao aumento das consréus, efeito das reurbani-

zações e reciclagens extrafísicas, por hipótese, no Curso Intermissivo foi abordado sobre o tema parassegu-

rança. É relevante a recuperação das unidades de lucidez (cons) a respeito deste assunto a fim de facilitar 

a realização dos trabalhos interassistenciais. 

Teática. Para colocar em prática a parassegurança, torna-se necessário a teática das informações e das 

recomendações profiláticas assimiladas. 

Autoconscientização. Sabendo da interação extrafísico-intrafísico, sem a tomada de ações quanto ao 

domínio das energias, além dos procedimentos de segurança intrafísica, não há obtém-se a parassegurança. 

Efeito cascata. Da mesma forma eventos extrafísicos nosográficos podem materializar tragédias no 

intrafísico, as ações interassistenciais podem gerar alívio e abortar acidentes. 

Estanqueamento. O universo evolui mesmo com a existência de entropias. O papel da conscin lúcida 

é instaurar ambiente de aprendizagem e interassistencialidade planetária. 

Profilaxia. A tenepes e a valorização de normas de segurança e parssegurança são algumas das medi-

das profiláticas, sendo a condição mais relevante é a qualificação da autopensenidade. Estudemos a Harmo-

niologia, Parrasseguranciologia e Paraprofilaxiologia. 
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Autoconfiança. Ser a ponta da interassistência é a condição si ne qual non ao intermissivista.  

Epicentrismo. A existência da autoproéxis é evidência prática do autocompromisso evolutivo e do 

megafoco da priorização da liderança interassistencial cosmoética. 
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