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Resumo: 
A vida humana ocorre em grupo; consequentemente, as conscins não vivem iso-

ladas, mas sim convivem e interagem continuamente, podendo influenciarem-se. 
Assim, conscins tóxicas podem influenciar negativamente as demais consciências ao 
seu redor, em diversos ambientes, tais como organizacionais, familiares, voluntaria-
do, entre outros. A partir disso, a importância e objetivo deste artigo é discutir e re-
fletir sobre a influência da toxicidade na realização da programação existencial. Tal 
estudo sugere a necessidade de autoconhecer-se como mecanismo de autossuperação 
e correção de rota proexológica. 

 
Abstract: 

The human life happens in group; consequently, the intraphysical conscious-
nesses don't live isolated but live together and interact continually, being able to be 
influenced by each other. In this manner, toxic intraphysical consciousnesses can 
influence negatively the other consciousness around them, in several atmospheres, 
such as organizational family, and volunteer collective, among others. Starting from 
that, the importance and objective of this article is to discuss and to contemplate on 
the influence of the toxicity in the accomplishment of the existential program. Such 
a study suggests the need for one to know oneself as self-surpassing mechanism and 
correction of existential programological route. 

 
Resumen: 

La vida humana transcurre en grupo; consecuentemente, las concins no viven 
aisladas, sino que conviven e interactúan continuamente, pudiendo influenciarse 
mutuamente. Así pues, las concins tóxicas pueden influenciar negativamente a las 
demás conciencias a su alrededor, en diversos ambientes, tales como organizaciones, 
familia, voluntariado, entre otros. Partiendo de esto, la importancia y el objetivo de 
este artículo es discutir y reflexionar acerca de la influencia de la toxicidad en la 
realización de la programación existencial. Tal estudio sugiere la necesidad de auto-
conocerse, como mecanismo de autosuperación y corrección de ruta proexológica. 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Influência. Pessoas exercem influências uma sobre as outras, de modo positivo ou negativo, isto   

é, impactam multidimensionalmente, de modo psicossomático, podendo levar à toxicidade das emoções, 

das energias e até intelectualmente (mentalsomaticamente). 

Toxicidade. Recentes pesquisas indicam que comportamentos de lideranças podem exercer efeitos 

profundamente nefastos, envenenando o comportamento de outras conscins. Importa observar a influên-

cia dessa toxicidade na consecução da programação existencial. 
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Objetivo. Assim, este artigo objetiva discutir e refletir sobre a influência da toxicidade na rea-

lização da programação existencial. 

TOXICIDADE 

Definição. A Toxicidade é a qualidade ou caráter de pensamentos, sentimentos e energias, necessá-

rias para influenciar negativamente algo ou alguém, produzindo efeitos nocivos na manifestação da cons-

cin (VIEIRA, 1994; FROST, 2003). 

Proéxis. Ao produzir efeitos nocivos na manifestação da conscin, a toxicidade produz efeitos per-

niciosos na realização da própria programação existencial, podendo estender-se à consecução da pro-

gramação existencial de outros. 

Organização. Neste sentido, a qualidade das pessoas (emocional, intelectual e moral) que traba-

lham em uma organização e o modo de relacionamento entre elas (cultura, valores, comportamentos) 

produz diferentes efeitos entre uma organização e outra. 

Líderes. Essa questão é determinada pelos líderes e pelo tipo de liderança adotado pela empresa ou 

organização. Tal reflexão revela, de um lado, que pessoas competentes e talentosas, motivadas e bem 

orientadas são capazes de desenvolver boas estratégias, bons produtos e serviços e dar resultado finan-

ceiro (CUNHA; REGO; CUNHA, 2006), bem como, por outro lado, pessoas tóxicas, produzem efeitos 

nocivos, assediando e gerando consequências danosas as organizações. 

Cotidiano. Não obstante, tais comportamentos, nocivos, podem gerar implicações danosas não 

apenas no ambiente de trabalho, mas também fora dele, influenciando o cotidiano das pessoas. A toxici-

dade de uma conscin pode reverberar, multidimensionalmente, a outras consciências, ampliando seu 

efeito nefasto. 

Questionamento. Seria a base da toxicidade o autassédio? 

Contaminação. O autassédio (ex: angústia, ansiedade) faz com que uma conscin pressione ou ma-

nipule a outra negativamente. Conviver conscins negativas, pode até gerar sintomas físicos, como 

sensação de mal-estar, cansaço e estresse, fazendo com que muitas não pensem direito, comecem a bo-

cejar, fiquem ansiosos e até irritados (OGGIONI, 2013). 

Rede. Imerso numa grande rede multidimensional, conscins tóxicas influenciam pensenicamente as 

pessoas ao seu redor. Por exemplo, um chefe excêntrico e impiedoso cria uma organização tóxica, 

atraindo indivíduos mal sucedidos que ignoram oportunidades (GOLEMAN, 2001). 
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Imbricações. A contaminação proporcionada pela manifestação multidimensional, amplia a toxici-

dade além das instituições, levando tais influências negativas a comunidades, família, amigos, volunta-

riado e às demais áreas de atuação daquela conscin. 

Holopensene. A toxicidade produz em ambientes organizacionais, por exemplo, holopensene de 

desconfiança e cinismo, aumentando o absenteísmo e o turnover, induzindo atos de sabotagem, contri-

buindo para a desmotivação e diminuição do desempenho dos demais imersos naquele holopensene. 

Indução. Com isso, provoca problemas de saúde e bem-estar em seus colaboradores e familiares, 

propiciando o aparecimento de comunidade humana onde impera o estresse. Induz na sociedade, con-

cepções cínicas acerca das organizações e da vida social (CUNHA; REGO; CUNHA, 2006). 

Equilíbrio. Consequentemente, gera desequilíbrio nas áreas da vida, contribuindo negativamente 

para consecução da proéxis, levando, muitas vezes a desvios proexológicos, exemplificados sintomati-

camente por vazios existenciais. 

Ação. A toxidade não se dá apenas da ação dos líderes, mas também através dos comportamentos 

dos seguidores, ou seja, daqueles que sofrem intoxicação e a passam adiante, assediando e contaminando 

outras conscins. 

Proéxis. Por conseguinte, ao extrapolar a vida profissional da conscin, a toxicidade passa a reper-

cutir também nas outras áreas da vida influenciando na realização e no êxito do cumprimento da pro-

gramação existencial, tema central deste artigo. 

TOXIDADE  E  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL 

Definição. A proéxis (pro + exis) pessoal é a programação existencial específica de cada cons-

ciência intrafísica (conscin) em sua nova vida nesta dimensão humana, planejada antes do renascimento 

somático (ressoma) da consciência, ainda extrafísica (consciex) (Vieira, 2011, p. 9). 

Vida. Os pormenores da vida humana mudam com o tempo, sofrem, por exemplo, influência do 

meio em que as conscins estão inseridas. 

Liberdade. Neste sentido, a liberdade humana, para muitos, passa a ser condicionada pela mani-

festação consciencial de outros. Em outros termos, a intrusão pensênica de uns, pode afetar patologica-

mente a manifestação consciencial de outros, ocasionando, por exemplo, desvios de proéxis. 

Antiproéxis. A toxicidade é, portanto, condição pessoal da conscin, manifestada através de atos, 

atitudes e posturas, contra a consecução da proéxis. Em outras palavras, é condição antiproéxica. 
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Questionamento. Sendo a toxicidade, influência assediadora, seria ela decorrente de questões mal 

resolvidas do passado recente da conscin? Por exemplo, o líder tóxico de hoje, escravocrata de ontem;  

a conscin intoxicada, o escravo de outrora, ou vice-versa? (LOCHE, 2016). 

Assedialidade. A assedialidade ostensiva e dissimulada, promovida por meio de lideranças ou 

conscins tóxicas, dificultam as conscins de reciclar suas realizações pessoais. 

Questionamentos. Assediadores extrafísicos seriam especialistas em fomentar a criação e dissemi-

nação de tais toxicidades? Tais toxicidades, arraigadas e disseminadas pela conscin intoxicada, estaria 

envolta por grupos de consciexes assediadoras satélites? 

Indicadores. Oliveira e Vilela (2007), relacionam 22 sinais e sintomas comuns, cuja base pode 

indicar desvio de proéxis da conscin tóxica, são eles: 

01. Acidente de percurso.  

02. Acomodação.  

03. Auto e heteroassédio.  

04. Cobrança, queixumes, mágoa, raiva.  

05. Competitividade.  

06. Descompensação energética significativa.  

07. Desmotivação.  

08. Doenças psicossomáticas.  

09. Falta de priorização.  

10. Falta de vontade.  

11. Infantilismo.  

12. Justificativas, dissonância cognitiva.  

13. Loc externo.  

14. Materialismo, intrafisicalização.  

15. Melin (melancolia intrafísica).  

16. Negação.  

17. Neofobia.  

18. Pusilanimidade. 

19. Revolta generalizada.  

20. Sentimento de vazio.  

21. Superficialidade.  

22. Tristeza. 
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Causas. Os autores, citados anteriormente, observam ainda, 20 causas que podem contribuir para  

o desvio de proéxis, listadas na ordem alfabética: 

01. Apego deslocado.  

02. Auto e heteroassédio.  

03. Autocorrupção.  

04. Boavidismo, zona de conforto.  

05. Companhias ociosas.  

06. Decidofobia.  

07. Deserção evolutiva.  

08. Ectopia afetiva.  

09. Egocentrismo.  

10. Fama.  

11. Gravidez.  

12. Grupocarma.  

13. Imaturidade afetivo-sexual.  

14. Inabilidade para lidar com as pressões do meio em que vive, da genética e do subcérebro.  

15. Medo.  

16. Misticismo.  

17. Opção profissional.  

18. Poder temporal.  

19. Restringimento intrafísico.  

20. Supervalorização do dinheiro. 

Reflexão. Importante reflexão reside na observância destes sintomas e causas, a partir da manifes-

tação consciencial tóxica individual e dos outros. 

Completismo. Neste sentido, o comportamento consciencial doentio da conscin intermissivista 

intoxicada, mal humorada, ranzinza, pode indicar desvio de proéxis ou, quando na fase final da vida, 

incompletismo?  

Necessidade. Ao mesmo tempo, tais sintomas e causas, indicam ao intermissivista necessidade de 

correção de rota. 

Correção. A correção de rota é o ato, processo ou efeito de a conscin proexista, homem ou mulher, 

corrigir, aprimorar, mudar ou alterar para melhor (Recexologia) a conduta pessoal (Etologia) ou a pro-

gramação existencial (Autoproexologia) (Vieira, 2013, p. 3579). 
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Efeitos. Ao fazer a correção de rota, a conscin intermissivista, passa a assistir tais grupos de cons-

ciexes assediadoras, liberando-as, como também, a fazer a profilaxia de possíveis interprisões grupo-

cármicas. 

Oportunidade. O autodiagnóstico, quanto ao caráter ou qualidade da manifestação consciencial tó-

xica constitui-se, portanto, oportunidade para a guinada de 180 graus na trajetória humana, sendo opor-

tunidade ímpar de reconstrução existencial. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Amostra. Este artigo constituiu-se de pequena amostra ou fragmento à ser aprofundado e explorado 

em futuras pesquisas. Isto porque, assim como a Conscienciologia, tal abordagem compõe-se de vasto 

campo pesquisístico inabordado, abrindo lacunas para futuras pesquisas. 

Autoconhecimento. A toxidade ocorre com mais frequência do que se imagina. A robotização ou  

o automatismo leva as pessoas a agirem sem autoconhecimento necessário para o autodiagnóstico  

e a posterior correção ou ajuste proexológico. 

Ambiente. Pessoas ao frequentarem ambientes tóxicos, bem como, acompanhados de conscins 

afins, são exemplos da robotização na vida humana. D’Ângelo (2015), relata caso de pessoa que passou 

18 anos de sua vida fazendo tudo igual, todos os dias, na mesma hora, ou seja, levando uma vida de robô. 

Se, intrafisicamente a conscin encontra-se neste estado, quais seriam as consequências e o background 

multidimensional desta conscin? 

Correção. Portanto, o primeiro passo para correção de rota reside no investimento no autoconhe-

cimento. A Conscienciologia fornece diversas ferramentas através de cursos, laboratórios, Consciencio-

terapia e SEAPEX (Serviço de Apoio Existencial). 

Intermissivista. Cabe ao intermissivista decidir aquilo que lhe é prioritário em sua vida. Há aqueles 

que decidem viver de maneira tóxica e, outros, de modo sadio. De que lado você está? 
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