
5 

SILVA, Ana Catarina Lima.    Balanço Existencial: Ferramenta 
Diagnóstica e de Planejamento para Mudanças Impulsionadoras de Recin. 

Proexologia, Vol. 2, N. 2 | 2016 

 

 

 

Balanço Existencial: Ferramenta Diagnóstica e de 
Planejamento para Mudanças Impulsionadoras de Recin 
Existential Balance: Diagnostical and Planning Tool of Changes Impeling 
Intraconsciential Recycling 
Balance Existencial: Herramienta para el Diagnóstico y la Planificación de Cambios 
Impulsores de Recin 

 Ana Catarina Lima Silva*  
*Bacharelado em Ciência da Computação. Mestre em Administração (UFMG). Empresária atuando em Estratégia  
e Gestão de Processos. Professora e Coordenadora de Pós-graduação. Voluntária da Pré-IC de Infocomunicologia 
(INFOCONS) e da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX).  

acalis@gmail.com 
 
 

Palavras-chave 
Planejamento 
Balanço Existencial 
Execução da Proéxis 
Recin 

 
Keywords 
Planning 
Existential Balance 
Existential Program Execution 
Intraconsciential recycling 

 
Palabras-clave 
Planeamiento 
Balance Existencial 
Realización de la Proexis 
Recin 

Resumo: 
O artigo contextualiza as experiências ocorridas com a autora durante o tratamento 

de uma situação proexológica e o papel que a realização do curso Balanço Existencial 
de 2015 e 2016 teve para auxiliar na resolução dessa situação. O curso foi considerado 
uma importante ferramenta utilizada para o diagnóstico de situação proexológica,  
planejamento de mudança e execução das ações planejadas durante e após os cursos. 
A experiência foi percebida como impulsionadora de recin, beneficiada pela identi-
ficação e desenvolvimento de trafores, trafares e trafais. 

 
Abstract: 

The article embody the experiences lived by the author during the handling of an 
existential programological situation, as well as the part that taking the Existential 
Balance courses of 2015 - 2016, played in aiding the resolution of that situation. The 
course was considered an important tool used for diagnosis of existential programo-
logical situation, planning change and execution of planned actions done during and 
after the courses. The experience was noticed as impeller of intraconsciential recy-
cling, benefitted by the identification and development of strong traits, weak traits and 
missing traits. 

 
Resumen: 

El artículo pone en contexto las experiencias de la autora durante el proceso de 
una situación proexológica y el papel que la realización del curso Balance Existencial 
de 2015 y 2016 tuvo para ayudar en la resolución de esa situación. El curso es con-
siderado una importante herramienta utilizada para el diagnóstico de la situación proe-
xológica, el planeamiento de cambios y la ejecución de las acciones planeadas reali-
zadas durante y después de los cursos. La experiencia se percibió como impulsora de 
recin, beneficiada por la identificación y desarrollo de trafores, trafares y trafals. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Contextualização. Dentro do período de 2014 a 2016, a autora passou por uma série de experiên-

cias que, resumidamente, podem ser delineadas pelas seguintes fases, listadas na ordem de ocorrência: 
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1. Questionamentos. Alguns incômodos pessoais provocaram questionamentos iniciais e representa-

ram fatores impulsionadores de busca do entendimento sobre os motivos. Tais incômodos eram relativos  

a fatos da vida pessoal da autora. 

2. Tomada de decisão. Na busca pelas respostas aos incômodos e questionamentos iniciais, as pri-

meiras respostas começaram a aparecer, mesmo que fragmentadas, e foram importantes para uma conscien-

tização preliminar sobre o contexto. Essa conscientização levou a perceber que decisões precisariam ser 

tomadas e que, por análise posterior mais forte, percebeu-se que era uma situação diretamente relacionada  

à proéxis. 

3. Planejamento das ações. Com objetivo de diagnosticar de modo mais preciso e tratar da forma 

mais adequada a situação, buscou-se como principal ferramenta o curso Balanço Existencial da APEX.  

A autora participou por 2 anos seguidos do curso (2015 e 2016), de modo a fazer um real balanço do que 

foi realizado na primeira parte do planejamento e verificar se haveria algum reajuste no planejamento da 

posterior sequência necessária de ações. Após melhor entendimento do contexto, que culminou em diag-

nóstico e definição do planejamento, partiu-se para a execução. 

4. Execução do planejamento. A partir do momento em que o planejamento foi definido em 2015, 

iniciou-se sua execução, tendo ocorrido em fevereiro de 2016 um novo momento de checagem geral e novo 

planejamento para o próximo período de 12 meses seguintes. A análise posterior permitiu perceber clara-

mente que houve um conjunto de decisões acertadas no caminho da solução e um desenvolvimento pessoal, 

resultando em uma recin. 

 

Proéxis. De acordo com Vieira (1998, p. 9), a proéxis pessoal é “a programação existencial espe-

cífica de cada consciência intrafísica (conscin) em sua nova vida nesta dimensão humana, planejada antes 

do renascimento somático (ressoma) da consciência, ainda extrafísica (consciex)”. 

Recin. Segundo Vieira (1997, p. 187), a recin é a “reciclagem intraconsciencial ou a renovação ce-

rebral da consciência humana (conscin) através da criação de novas sinapses ou conexões interneuronais 

capazes de permitir o ajuste da programação existencial (proéxis), a execução da recéxis, a invéxis,  

a aquisição de ideias novas, os neopensenes, os hiperpensenes e outras conquisatas neofílicas da pessoa 

automotivada”. 

Balanço Existencial. O Balanço Existencial é o curso anualmente ofertado pela APEX – Asso-

ciação Internacional da Programação Existencial, em parceria com o CEAEC – Centro de Altos Estudos 

da Conscienciologia. Esse curso objetiva promover a reflexão e avaliação dos resultados obtidos na vida 

pessoal até o momento, além de auxiliar a traçar um projeto existencial para o futuro. 
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Ferramenta. Neste sentido, o Balanço Existencial representa ferramenta útil para realizar a análise 

e o planejamento da própria existência, permitindo ações concretas mais conscientes sobre as decisões 

pessoais e possíveis reciclagens íntimas. 

Objetivo. O objetivo do artigo é apresentar, de modo objetivo, a sequência das fases e experiências 

da autora, que resultou na recin pessoal, dentro do contexto de busca por solucionar situação ligada  

à proéxis e que precisava de planejamento organizado. A base principal escolhida para tal planejamento 

foi o curso Balanço Existencial. 

Metodologia. Este estudo foi desenvolvido com base nos registros das experiências vividas pela 

autora e por meio da consulta em publicações para elucidar assuntos relativos à temática. 

Sigilo. A escolha da autora em não explicitar detalhadamente a situação descrita se deve principal-

mente pela necessidade de preservar o sigilo e a integridade dos envolvidos na situação problema e pelo 

fato de ser uma análise com foco no aprendizado da autora diante de uma situação, que poderia ser qual-

quer uma. O que se quer neste caso é analisar a postura da autora na resolução de algo que foi detectado  

e necessitava de posicionamento e reciclagem pessoal, independentemente dos detalhes. 

IDENTIFICAÇÃO  DE  SITUAÇÃO  PROBLEMA  DE  CUNHO  PROEXOLÓGICO 

Metas evolutivas. A autora, por ser voluntária desde 1991 de instituições conscienciocêntricas, 

sempre buscou a prática de estar atenta a suas percepções, tendo metas evolutivas em que parte dos 

objetivos também estivessem alinhados com a vida pessoal em todos os âmbitos, seja familiar, pessoal, 

profissional e social, buscando o alinhamento constante entre teoria e prática. 

Tranquilidade. Dentro desse contexto, decisões pessoais da autora sempre foram orientadas por 

parâmetros de avaliação dentro dos preceitos citados no parágrafo anterior, buscando seguir o cumpri-

mento da proéxis pessoal. Pautada pela cosmoética e alinhamento das coerências citadas, a tranquilidade 

íntima tem sido um dos principais indicadores considerados pela autora no monitoramento de que o cami-

nho, decisões e ações estão adequadas para a consecução dos objetivos de evolução pessoal e proéxis. 

Incômodos. Em 2012, ocorreram alguns sinais leves de incômodos relacionados a fatos de contexto 

pessoal e social da autora. Não havia questionamentos sobre o “sentido da vida” nem sentimento de vazio 

existencial. Os incômodos eram situações reais do dia a dia. Independente da aparente situação externa 

que os provocava, o principal fator de alerta era a ocorrência contínua de irritação leve, diante de determi-

nadas falas, comportamentos ou situações diárias. Em 2014, o incômodo e irritação foi forte o suficiente 

para que que a autora buscasse explicações sobre essas ocorrências e como resolver a situação. 
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Foco consciencial interno. Foi interessante notar que o fator principal de reconhecimento de que 

algo precisava ser feito partiu da percepção clara de que o incômodo interno indicava que algo precisava 

ser compreendido e ações precisavam ser realizadas. Ficou nítido para a autora que esse direcionamento 

era mais importante do que ficar focada no suposto “fato gerador externo”, que poderia ser de qualquer 

natureza. Ou seja, independente da origem do fato externo, que poderia ser um desentendimento, uma 

discordância, um acidente ou incidente, enfim, qualquer fato que poderia ocorrer em quaisquer áreas da 

vida, o primeiro aprendizado da autora nesta experiência foi de que o indício mais importante era a iden-

tificação dos sinais constantes de incômodos e questionamentos particulares sobre os motivos das irrita-

ções, independente do fato. 

ANÁLISE  DO  CONTEXTO  E  ESCOLHA  DA  FORMA  DE  RESOLUÇÃO  DA  SITUAÇÃO 

Análise. Interessante notar que, ao focar no propósito de compreender os motivos dos sinais iniciais 

de incômodos citados, a busca de explicações parecia abrir caminhos para entendimentos mais elucida-

tivos. A autora observou que algumas situações analisadas indicaram que havia necessidade de maior in-

vestigação íntima.  

Associação. Ao ampliar a análise preliminar, algumas associações de informações surgiram e indi-

caram que era necessário tomar alguma medida para solucionar o contexto. Também ficou claro que não 

poderia ser ação impensada, pelo contrário. Envolvia ainda estudo, análise e cuidadoso planejamento dos 

próximos passos, de modo que ninguém, nem a autora, fosse prejudicado neste processo de ajuste e to-

mada de decisões pessoais necessárias para a solução da situação identificada. Dentro das associações 

preliminarmente identificadas, podem-se citar 4 exemplos: 

1. Incômodos. Os incômodos não estavam ocorrendo por acaso, algo precisava ser observado, ana-

lisado, entendido e resolvido. 

2. Problema. O problema percebido era somente parte de alguma ação muito mais profunda que 

seria necessário realizar. 

3. Grupo. Aparentemente havia indicação de que os envolvidos nas situações de irritação deste con-

texto já haviam se encontrado em outras existências. 

4. Ação. Tudo indicava que, no presente contexto, se não houvesse ação próxima por parte da autora, 

as consequências futuras poderiam ampliar e, portanto, algo precisava ser feito logo. 

Conscientização. Essa conscientização inicial foi importante para seguir os próximos passos. 

Decisões. A partir da conscientização inicial de que era preciso agir sem demora, seguiram-se algu-

mas decisões que dispararam ações iniciais da autora. Todas essas decisões foram pautadas pelo cuidado  
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dentro do contexto, permanente análise e busca de opções, além da escolha das melhores formas de agir. 

Dentre as decisões iniciais realizadas, podem-se citar estas 5 mais relevantes: 

1. Auxílio. Busca por auxílio e assistência de pessoas, incluindo as mais próximas, amigas e as me-

nos próximas, mas que eram profissionais de confiança para apoio, cada uma em sua especialidade e pro-

ximidade adequadas. 

2. Conexão. Busca por maior conexão junto à equipe extrafísica de amparadores, de modo que pu-

desse estar atenta a sinais, sinaléticas e que a conexão pudesse ser mais eficiente durante os meses se-

guintes. 

3. Preparo energético. Procura pelo preparo energético pessoal de modo a suportar os períodos 

futuros previstos e que seriam mais tensos. Para isso, algumas ações foram feitas: a autora foi ao CEAEC  

e fez inicialmente o curso Acomplamentarium, ainda em 2014 e, em fevereiro de 2015, participou do curso 

Manobras Energéticas realizado pela ASSIPI – Associação Internacional de Parapsiquismo Interassisten-

cial. Em 2016, a autora optou por fazer de novo o curso Acomplamentarium para reforçar todo o trabalho 

feito, uma vez que o tema tinha ligação também com o momento: Maxiproéxis. 

4. Equilíbrio. Busca pelo equilíbrio pessoal, pois o foco não era ficar pedindo ajuda, mas, sim, uti-

lizar todo o contexto para a evolução pessoal. Nesse sentido, a autora percebeu fortemente a necessidade 

pessoal de voltar a desenvolver ações assistenciais de cunho evolutivo, de modo que pudesse haver também 

foco em atividades que fortalecessem a postura de resolução de problemas, crescimento evolutivo pessoal  

e que reduzisse ao mínimo as chances de cair na armadilha da autovitimização. Neste sentido, a autora de-

cidiu por assumir, de uma vez por todas, a prática da Tenepes. Além disso, também buscou voltar ao volun-

tariado da conscienciologia, dessa vez a distância, inicialmente junto à Pré-Ic de Infocomunicologia. 

5. Curso. Assumindo ser esta era uma situação que indicava ser diretamente ligada à proéxis da 

autora, foi feita a decisão de buscar formas e ferramentas de planejamento para o ano seguinte (2015). Para 

isso, foi indicado que seria importante fazer o curso Balanço Existencial, pela APEX. Assim a autora 

participou do evento em 2015, curso o qual o era “Decisões do Destino”. Apesar de, em 2015, não ter 

vislumbrado fazer novamente o mesmo curso no ano seguinte, a autora o refez em 2016, agora com o tema 

“Mudanças Evolutivas”, para checagem e balanço do que foi feito e continuidade das ações necessárias, 

acrescentando também o curso Identificação das Diretrizes da Proéxis, realizado pela mesma instituição. 

Interessante notar que os temas dos cursos coincidiram com os momentos vivenciados pela autora. 

Tranquilidade íntima. Em todos os momentos, o grande direcionador da autora foi a percepção da 

tranquilidade íntima nas decisões. Esse parâmetro ficou cada vez mais refinado e, todas as vezes que algo 

estava incomodando, tirando a tranquilidade íntima, algo ocorria, em interessante sincronicidade, indi- 
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cando que a direção estava errada e era preciso corrigir a rota. Assim que a situação se resolvia, o retorno 

ao estado de tranquilidade íntima ocorria, tal como sinalizador eficiente, ao exemplo da bússola ou, mais 

modernamente, ao GPS (Global Positioning System). 

CURSO  BALANÇO  EXISTENCIAL 

Foco. A autora permaneceu o tempo todo focada em entender o contexto pessoal para resolver a si-

tuação entendida como sendo de cunho proexológico, analisando as informações que chegavam e as sin-

cronicidades percebidas. 

Cautela. Conscientemente, a autora optou por ser cautelosa a cada passo do planejamento e manter 

o foco em fazer o que fosse necessário, com todo o enfrentamento pessoal necessário para resolver a si-

tuação dos incômodos e questionamentos que se apresentavam. 

Curso. O curso Balanço Existencial foi decisão-chave importantíssima na percepção da autora, uma 

vez que permite que a conscin fique concentrada durante os dias do curso dentro de um holopensene de 

autavaliação da própria vida e de planejamento para o futuro.  

Fatores-chave. No caso dessa experiência em questão, a autora indica os seguintes fatores-chave 

que permitiram, no caso da experiência aqui relatada, que o planejamento fosse bem-sucedido: 

1. Posicionamento. Ser assertiva e resolver a questão da melhor forma possível para todos os envol-

vidos, com posicionamento pessoal de que o incômodo pode partir da questão consciencial de quem está se 

incomodando com algum fato.  

2. Sinais. Atenção aos sinais e sincronicidades antes, durante e depois do planejamento.  

3. Proéxis. Foco em executar a proéxis. 

4. Plano. Planejamento cuidadoso e atenção aos detalhes, mas de modo prático e com cuidado para 

não cair na armadilha da paralisia por análise ou por detalhismo. 

5. Firmeza. Vontade firme para seguir o planejado, independente das dificuldades. 

6. Monitoramento. Disposição para manter disciplina de monitoramento constante. 

EXECUÇÃO  DO  PLANEJAMENTO 

Execução. Tendo finalizado o planejamento, iniciou-se imediatamente a execução do planejado du-

rante o curso Balanço Existencial. Em conversa com o professor Waldo Vieira nos dias seguintes após     

o término do curso, em fevereiro de 2015, houve indicação clara de que aquilo que a autora planejara 

estava na direção correta do que tinha que ser feito: resolver adequadamente a situação, mas agindo de 

modo urgente, não podia perder-se tempo.  
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  Acabativa. Durante a execução do planejamento mais intenso realizado durante o Balanço Existen-

cial, percebeu-se a ocorrência de 16 fatores-chave para a acabativa com sucesso de situação que envolve 

proéxis pessoal e grupal, apresentadas a seguir, listadas na ordem alfabética: 

01.  Abertismo. Abertura para assumir enfrentamentos e disposição para mudanças e reciclagens. 

02.  Sincronicidades. Atenção às sincronicidades. 

03.  Acompanhamento. Registro e monitoramento constante das situações e fatos. 

04.  Conexão. Manutenção da conexão com a equipe de amparadores extrafísicos. 

05.  Cosmoética. Busca por agir cosmoeticamente. 

06.  Homeostase. Sustentação da homeostase energética. 

07.  Autopesquisas. Disposição e ação para realizar pesquisas pessoais e estudos relativos às situa-

ções enfrentadas. 

08.  Reciclagem. Disposição em abrir mão de velhos conceitos e comportamentos. 

09.  Ajuda. Predisposição para pedir e aceitar ajuda, quando necessário. 

10.  Alerta. Estado de alerta pessoal constante. 

11.  Cuidado. Ter cuidado permanente nas ações e atitudes. 

12.  Solução. Foco na solução, em obter o resultado planejado. 

13.  Retidão. Manutenção da disposição firme para seguir o plano, independente das dificuldades. 

14.  Tranquilidade. Monitoramento constante da tranquilidade pessoal em qualquer momento. 

15.  Proatividade. Não cair na autovitimização, buscando ser agente ativo, proativo e positivo na 

solução da situação. 

16.  Intenção. Posicionamento constante sobre intencionalidade nas ações. 

Dificuldades. Percebeu-se dificuldades pessoais durante todo o período da experiência, as quais 

foram enfrentadas como oportunidades para trabalhar os trafores, trafares e trafals de modo mais objetivo, 

dentro da vivência de cada situação. Nesse contexto, eis, na ordem alfabética, 7 dificuldades identificadas: 

1. Aflição. Ansiedade para resolver rapidamente os incômodos, irritações ou problemas. 

2. Manifestação. Dificuldade na reprogramação emocional, energética e de comportamento, prin-

cipalmente nas situações mais tensas.  

3. Ação. Inicialmente, não saber como e com que intensidade agir. 

4. Assédios. Dificuldade para lidar com ataques energéticos e assédios de modo geral. 

5. Disciplina. Manter a disciplina e o foco durante a ocorrência dos fatos. 

6. Desesperação. Ocorrência de momentos de desespero. 
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7. Medos. Receios e inseguranças afloradas.  

Assistência percebida. A autora percebeu claramente assistência intra e extrafísica recebidas du-

rante todo o período de execução do planejamento, ocorridas nas 5 formas a seguir, listadas na ordem 

alfabética: 

1. Energéticos. Banhos energéticos frequentes, principalmente nos primeiros meses. 

2. Insights. Intuições e insights instantâneos. 

3. Rememorações. Projeções conscienciais, sonhos precognitivos e rememorações extrafísicas. 

4. Amparo. Sensação de presença de amparador ou equipe extrafísica de amparo. 

Disciplina. Durante todo o processo, a autora buscou manter a disciplina para anotar tudo que acha-

va relevante e que poderia ter algo com o contexto de autorreciclagem que estava vivendo. Essa atitude se 

mostrou muito útil para análise posterior das informações e da cronologia dos fatos relevantes. 

Confiança. A autora compreendeu mais claramente que a intensidade da assistência foi de acordo 

com o contexto e a necessidade. Situações mais críticas podem demandar maior intensidade de assistência 

direta. Também podem ter situações em que a assistência ocorre, mas não é percebida. Importante é ter 

confiança na equipe extrafísica e no que está sendo feito. 

Sensibilidade energética. Também foi percebida pela autora um aumento da sensibilidade energé-

tica, uma vez que também ficou atenta e alerta neste sentido. A prática da técnica da mobilização básica 

de energias (MBE) junto com a busca pela higidez autopensênica foram fatores essenciais neste contexto. 

RESULTADOS ALCANÇADOS E PERCEBIDOS 

Maturidade. Ao vivenciar os fatos, estando atenta aos resultados, conexões e buscando analisar  

todas as vivências, a autora percebe que, pela abertura em tentar aprender, mudar suas posturas e quebrar 

paradigmas pessoais, houve uma conscientização progressiva pessoal sobre as etapas de reciclagem e um 

ganho real de maturidade pessoal consciencial 

Abertismo. O processo não foi fácil, pelo contrário; porém, é claro para a autora que o abertismo  

e atenção voltadas para mudança e solução da situação foram fatores essenciais para o ganho de matu-

ridade percebida. 

Ciclo. Dentro da evolução consciencial, mudança de visão pessoal, ganho de maturidade e posterior 

constatação de autorrecin, foi percebida a sequência de 12 ocorrências, conforme a seguir: 

01.  Desconfortos. Incômodos, irritações e questionamentos iniciais. 

02.  Perplexidez. Perplexidade sobre os fatos e aparente inércia pessoal.  
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03.  Desnorteamento. Sensação de estar perdida sem saber o que viria no futuro. 

04.  Autodeterminação. Determinação em resolver a situação. 

05.  Autesclarecimentos. Busca por esclarecimentos e definição de ações necessárias. 

06.  Desesperança. Desespero e angústia. 

08.  Experiências. Conhecimentos obtidos pela percepção de sinaléticas, sinais e sincronicidades. 

09.  Aprendizados. Lições apreendidas do ato de ficar atenta e alerta 24h por dia, inclusive aos sinais 

físicos, extrafísicos e sincronicidades. 

10.  Autenfrentamento. Reprogramação emocional e mental de respostas e adaptação a contextos 

conturbados decorrentes. 

11.  Proexialidade. Consecução dos objetivos relacionados a proéxis, de modo persistente e cuidado-

so, com percepção mais forte sobre o que significa na prática a vivência do autodiscernimento. 

12.  Sobrepairamento. Busca do entendimento prático quanto ao sobrepairamento cosmoético. 

13.  Autossegurança. Aumento da tranquilidade pessoal e certeza da retomada da proéxis. 

 

Homeostase. Foi forte a percepção sobre o alcance de maior homeostase energética e emocional.  

É de consciência da autora de que o alcance desse estágio foi também proporcionado pela vontade forte  

e persistente em ajustar o equilíbrio interno para adaptar e enfrentar adequadamente a situação de grande 

conturbação relacionados aos incômodos e irritações pessoais, com a busca constante da higidez auto-

pensênica e da prática do sobrepairamento cosmoético. 

Recin. Eis, na ordem alfabética, 9 fatores que contribuíram para o ganho de maturidade consciencial 

e a autorreciclagm intraconsciencial: 

1. Abertura para mudar internamente as atitudes, a forma de pensar e agir, com diminuição de medos 

e receios pessoais, mas persistindo a atenção à cosmoética, o cuidado nas atitudes, o posicionamento assis-

tencial e monitoramento do padrão pessoal de tranquilidade íntima.  

2. Predisposição para ouvir, aprender e tentar compreender cada situação e contexto pessoal. 

3. Busca de pessoas corretas para orientação e apoio. 

4. Cuidado em realizar e seguir nas decisões. 

5. Determinação pessoal em trabalhar trafores, trafares e trafals identificados durante os cursos do 

Balanço Existencial, e de acordo com a necessidade. 

6. Estudos sobre o contexto. 

7. Persistência e vontade íntima forte em acertar. 

8. Reprogramação pensênica. 
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9. Visão e ações estratégicas – não agir por impulso. 

 

Sobrepairamento. Não foi aprendizado fácil, mas a persistência pela prática do sobrepairamento 

cosmoético por meio da análise diária dos fatos e reações da autora diante dos acontecimentos, conjuga-

dos com a reprogramação da forma de reagir às situações foram atitudes essenciais na consolidação do 

aprendizado.  

Teática. A prática sem ter o conhecimento do que pode nos ajudar em determinadas situações resul-

ta em ineficiência e nem sempre nos leva a agir da melhor forma. Porém, só a teoria sem aplicação prática 

não traz resultados efetivos, seja individualmente ou coletivamente e não proporciona aprendizado real.  

A autora hoje tem certeza, pelas experiências vividas, de que mesmo que tivesse lido e assistido tudo so-

bre o sobrepairamento cosmoético, nada iria possibilitar o aprendizado obtido se ela não tivesse: 

1. Identificado e entendido o conceito já existente. 

2. Passado por situações e incômodos que ofereceram oportunidade de colocar em prática um con-

ceito lido e estudado (teoria). 

3. Tido o posicionamento de aplicação do conceito ao perceber a necessidade. 

4. Persistido na fixação do aprendizado à medida que novas oportunidades surgiram para tal prática  

e ganho de experiência pessoal. 

5. Não tivesse buscado o entendimento de que a prática do sobrepairamento tem como base principal 

o discernimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Postura. Para resultado obtido ter sido alcançado, foi fundamental a postura de abertismo e enfren-

tamento sadio da autora diante dos fatos, irritações, incômodos e questionamentos, sem dramas ou melin-

dres. E tudo isso com base em olhar cuidadoso, planejamento e execução com monitoramento constante 

do que estava sendo feito e resultados, permanecendo com intencionalidade sadia e buscando de modo 

firme e determinado a solução adequada para a questão proexológica detectada. 

Anotações. A prática constante e disciplinada de anotar as experiências para análise durante e após 

os fatos se mostrou também instrumento muito importante para todo o entendimento, racionalização dos 

fatos, ajustes das ações e evolução concreta na reciclagem em curso.  

Método. As anotações foram realizadas de duas maneiras: diariamente, preferencialmente antes de 

dormir, registrava a evolução das práticas ou dos traços específicos e sempre que necessário, em qualquer 

dia e horário, ao notar algum fato relevante. 
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Balanço Existencial. O Balanço Existencial mostrou ser ferramenta essencial para diagnóstico  

e planejamento, sendo, portanto, base para execução posterior do planejado no contexto da programação 

existencial. Dessa forma, tal experiência foi percebida como impulsionadora de autorrecin, beneficiada 

pelo desenvolvimento de trafores, trafares e trafais. 

Ferramenta. A autora percebeu que manter a realização em duas edições seguidas do curso Ba-

lanço Existencial foi de grande importância para a compreensão do caminho executado no ano anterior 

e definição do planejamento do caminho para o ano seguinte. Essa se mostrou uma prática importante pa-

ra busca de solução proexológica e que pode ser impulsionadora de autorrecin. Seguir o planejamento  

é decisão de responsabilidade individual e consciencial.  

Assistência. A partir desse relato, outras consciências poderão ter maior entendimento da importân-

cia de se planejar, definir posicionamentos direcionadores de ações e aprendizados pessoais e de escolher 

ferramentas adequadas, a exemplo do referido curso, para planejamento e posterior execução de ações 

com o propósito de solucionar situação problema que poderá tornar-se impulsionadora de autorrecin. 
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