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Resumo:  

      O presente artigo objetiva apresentar o conceito da empatia interassisten-

cial, sob a ótica do paradigma consciencial, aplicada à vivência cotidiana na 

condição de mecanismo de desenvolvimento parapsíquico capaz de qualificar 

as interrelações e contribuir para a autevolução consciencial. Neste trabalho, 

fornecem-se técnicas e práticas para a potencialização da empatia interassisten-

cial, considerando o emprego de abordagem metodológica fundamentada na 

autopesquisa e nas autorreciclagens vivenciadas pelas autoras, além de estudos 

científicos realizados no campo. E por fim, ilustra-se a estrutura de funciona-

mento da empatia, respectivos benefícios e obstáculos ao desenvolvimento 

dessa capacidade. 

Abstract:  

      The objective of the present article is to present the interassistive empathy 

concept, under the consciential paradigm’s viewpoint, applied to the daily ex-

istence in the capacity of parapsychic development mechanism capable to qual-

ify the interrelations and to contribute for the consciential self-evolution. In this 

work, techniques and practices are provided for the potentiation of the in-

terassistive empathy, considering the employment of methodological approach 

based in self-research and in self-recyclings lived by the authors, besides the 

scientific studies accomplished in the field. And finally, it is illustrated the em-

pathy’s functioning structure, respective benefits and obstacles to the develop-

ment of that capacity. 

Resumen:  

      El presente artículo tiene como objetivo presentar el concepto de la empatía 

interasistencial, bajo la óptica del paradigma conciencial, aplicada a la vivencia 

cotidiana, en la condición de mecanismo de desarrollo parapsíquico capaz de 
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mejorar las interrelaciones y contribuir a la autoevolución conciencial. En este 

trabajo, se proveen técnicas y prácticas para la potencialización de la empatía 

interasistencial, mediante el empleo de un abordaje metodológico fundamen-

tado en la autoinvestigación y los auto-reciclajes experimentados por las auto-

ras, además de estudios científicos realizados en este campo. Y finalmente, se 

ilustra la estructura del funcionamiento de la empatía, sus respectivos benefi-

cios y los obstáculos en el desarrollo de esa capacidad. 

 

INTRODUÇÃO 

Contextualização. O termo empatia foi proposto pelo filósofo alemão Rudolf Lotze em 1858, tradução 

das palavras gregas: Em (para dentro) e Pathos (sentimento). O estudo dessa habilidade tornou-se relevante 

em inúmeras áreas do conhecimento, tais como a Educação, Psicologia, Filosofia, Antropologia e mais re-

centemente nas Neurociências. Neste trabalho, o conceito é abordado sob a ótica do paradigma consciencial 

e inclui a interassistência enquanto fator complementar.  

Objetivo. Neste artigo, objetiva-se apresentar a pesquisa das autoras, propondo o conceito e os bene-

fícios da empatia vivenciada enquanto técnica interassistencial. De modo complementar, compartilha-se prá-

ticas auxiliares de fácil aplicabilidade cotidiana para o desenvolvimento da capacidade empática. 

Motivação. A proposta de elaboração deste artigo surgiu durante a vivência de reciclagem intracons-

ciencial pelas autoras que utilizam a casuística pessoal enquanto base para o estudo apresentado. Nesse con-

texto, busca-se assistir as conscins que tenham interesse em dinamizar a realização da autoproéxis por inter-

médio da empatia interassistencial.   

Metodologia. A metodologia de pesquisa deste trabalho é pautada na observação pessoal e em análises 

de pesquisas científicas da ciência convencional e conscienciológica, considerando livros, sites, artigos  

e estudos acadêmicos, especialmente os que se encontram referenciados neste artigo. 

Estrutura. O trabalho está estruturado em 4 seções, elencadas a seguir:  

I.  Empatia interassistencial e repercussões. 

II.  Obstáculos ao desenvolvimento da empatia. 

III.  Desenvolvimento da capacidade empática interassistencial. 

IV.  Empatia enquanto abordagem evolutiva proexológica. 

 

 



17 

 

 Proexologia  Vol. 4  N. 4  2018 

I.  EMPATIA INTERASSISTENCIAL E REPERCUSSÕES  

Conceitos. Na atualidade, vale destacar três conceitos referentes ao tema empatia: 

1.  Cultura. Pela ótica do historiador da cultura contemporânea Roman Krznaric: “Empatia é a arte de 

se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas 

e usando esta compreensão para guiar as próprias ações” (2015, p. 10).  

2.  Liderança. Segundo o especialista em liderança Daniel Goleman, empatia não é um único atributo 

apenas, mas a tríade:  empatia cognitiva na condição de habilidade de compreender a perspectiva do outro; 

empatia emocional enquanto capacidade de sentir o que o outro está sentindo; e preocupação empática 

– competência de perceber o que o outro precisa e prover, se for preciso (2017, p. 4). 

3.  Interassistência. Waldo Vieira em relação a empatia, afirma: “a empatia é a lei da gravidade no 

universo da interconvivialidade consciencial”. Para Vieira, a empatia é considerada a base da interassisten-

cialidade (2014, p. 578). 

Definição. A empatia interassistencial é a capacidade ou faculdade de a conscin, homem ou mulher, 

captar e compreender a heteropensenidade de modo isento e sem julgamentos, objetivando prover auxílio 

adequado, oportuno e cosmoético ao assistido, considerando os princípios paradireitológicos. 

Sinonimologia. 1.  Empatia altruísta. 2.  Interação empática interassistencial. 3.  Identificação inter-

consciencial assistencial. 

Antonimologia. 1.  Empatia inassistencial. 2.  Egotismo anticosmoético. 3.  Desprezo alheio. 4.  Inte-

ração entrópica. 

Arbítrio. Na empatia interassistencial a consciência se posiciona no lugar do outro com a vontade de 

compreendê-lo, utilizando o autoparapsiquismo cosmoético com a intenção de assisti-lo, sem interferir no 

livre arbítrio alheio. Tal atitude é típica do autêntico amparador intrafísico, quando se faz presente a racio-

nalidade e a imparcialidade necessárias. 

Megapensenologia. Eis 13 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Abertismo propicia em-

patia. Empatia gera confiança. Empatia dissipa barreiras. Empatia pressupõe universalismo. Empatia sus-

tenta evolução. Empatia: interlocução fraterna. Empatia: afinidade interconsciencial. Empatia: trafor con-

quistável. Empatia: escolha evolutiva. Empatia: ferramenta evolutiva. Empatia: dedicação desinteressada. 

Empatia: respeito às diferenças. Empatia: altruísmo legítimo. 

Reverberação. A vivência da empatia interassistencial pode reverberar em qualquer dos 4 veículos 

de manifestação, na ordem decrescente de utilização: 
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1.  Mentalsomática: a compreensão e tomada de perspectiva das outras consciências. 

2.  Psicossomática: a experimentação das emoções alheias.  

3.  Energossomática: a leitura energética. 

4.  Somática: as repercussões físicas.  

Neurociência. A atuação dos neurônios-espelho e células nervosas que se ativam quando observarmos 

alguém realizando determinada ação e contribuem para interpretação de atitudes e expressões corporais 

alheias – possibilitam a experimentação das emoções, sentimentos e pensamentos, além disso explicam 

o contágio das emoções quando, por exemplo, rimos ao ver outra consciência rindo. No entanto a empatia 

é mais do que o espelhamento automático, o cérebro tem 10 regiões interconectadas no “circuito da empatia” 

(KRZNARIC, 2015). 

Empathium. Segundo Waldo Vieira (2000, p. 891), “a compreensão entre as consciexes recebe trata-

mento especializado na Empathium, Comunex Evoluída onde assiste a amparadora Veroneza, sobre os es-

paços da União Europeia”. 

II.  OBSTÁCULOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EMPATIA  

Intrafisicalidade. A vida intrafísica traz desafios proexológicos perante a atual sociedade hipermo-

derna do século XXI, por exemplo, os excessos no uso das tecnologias, mídias sociais, a robotização exis-

tencial e o distanciamento nas interrelações humanas. A convivialidade vem sendo reduzida drasticamente 

e as conscins muitas vezes nem chegam a se olharem nas ruas e nos transportes coletivos, realidade a qual 

impõe barreira ao desenvolvimento da empatia.   

Obstáculos. As imaturidades, os traços-fardo da personalidade e determinadas condições vivenciadas 

pela consciência podem contribuir negativamente nesse cenário. Sob a ótica da Experimentologia, na ordem 

alfabética, eis 12 condições atravancadoras à aquisição e ao aprimoramento da empatia interassistencial:  

 01.  Belicismo. A postura permanente de autodefesa patológica, a qual encara-se o outro na condição 

de inimigo, sendo ato prejudicial a autopensenidade e indutor da interassedialidade. 

 02.  Desconfiança. O posicionamento de desconfiança excessiva. A tomada de perspectiva do ponto 

de vista do outro se torna inviável com a manutenção da patopensenização.  

 03.  Egocentrismo. A obtenção de ganhos antievolutivos, não assistenciais, deixando de lado os prin-

cípios básicos da Cosmoeticologia. Quem pensa apenas em si jamais verá o outro. 
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 04.  Fechadismo. A não aceitação do novo inviabiliza as interações saudáveis com as outras consci-

ências, obstáculo à convivialidade sadia. 

 05.  Interprisões. As adversidades não superadas e a sustentação de interprisões grupocármicas. Su-

gere-se empregar na condição de antídoto, nesse caso, o exercício sadio da antivitimização.  

 06.  Isolamento. A autorreclusão voluntária contínua. Quanto maior o grupo de convívio, maiores as 

possibilidades de autovivência da empatia. A urbanidade no convívio com as pessoas é o primeiro passo para 

o desenvolvimento da empatia interassistencial. 

 07.  Negligência. A desatenção egocêntrica no trato social cotidiano com os outros justificada pela 

falta de tempo ou por desprezo à Conviviologia. 

 08.  Expectativa. A expectativa elevada quanto as atitudes e a maneira de ser dos outros não é postura 

recomendada para o exercício da empatia. A decepção ou frustação é consequência natural, impedindo 

a heterocompreensão e o acolhimento sadio. 

 09.  Preconceito. A limitação de entendimento e ausência de rapport oriundos de pré-julgamentos, 

intolerância, discriminação, crendices e monoideísmo impedem qualquer assistência. As cismas e as antipa-

tias precisam ser superadas antes de tudo. 

 10.  Prepotência. A autoconfiança exacerbada do assistente o faz se posicionar em pseudopatamar 

acima do assistido, atuando com arrogância e prepotência, manifestação em contraposição à empatia. 

 11.  Timidez. A preocupação excessiva com a autoimagem e a comunicabilidade deficitária impedem 

o olhar assistencial ao outro, pois o tímido, em geral, mantém autodefesa patológica. 

 12.   Vaidade. A intenção disfuncional de apenas querer atender e agradar ao outro sem levar em 

conta a Cosmoética, denota a atitude de abrir mão da autenticidade a favor da vaidade. O vaidoso é o artista 

em cena que só se preocupa com o próprio estrelismo. 

Casuística. Eis exemplo de casuística de manifestação de conscin portadora de traço-fardos (precon-

ceito, negligência e prepotência): certa médica com boa formação, competente, porém com temperamento 

egocêntrico e postura de menos valia dos outros, era seletiva na escolha de pacientes, pois não gostava de 

atender a pessoas idosas e muito menos pessoas de baixa renda. O consultório, de início, apresentava exce-

lente movimento com vários convênios associados. Com o passar do tempo, o número de clientes foi redu-

zido, os convênios disponíveis diminuiram e em consequência resultou no fechamento da clínica.  

Empathy gap. Estudos recentes revelaram ser mais difícil sentir empatia pelas pessoas se você já pas-

sou pela mesma situação do outro. Segundo os pesquisadores, este fenômeno ocorre em função do empathy 
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gap (lacuna da empatia), ou seja, da dificuldade de recordar quão sofrida foi determinada adversidade viven-

ciada que subestima o grau de sofrimento sentido naquele momento e, também pelo fato do indivíduo já ter 

superado aquela dificuldade.  Estes dois fatores somados criam a percepção de que o evento pode ser facil-

mente contornado, e reduz assim, o sentimento de empatia com as outras pessoas envolvidas nas mesmas 

adversidades (RUTAN et al, 2017).  

III.  DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE EMPÁTICA INTERASSISTENCIAL  

Seriéxis. As inúmeras experiências obtidas, nas dimensões intrafísica e extrafísica, ao longo do ciclo 

evolutivo, podem favorecer a vivência atual de holopensene empático, situação que, segundo observação das 

autoras, é facilmente notada nas conscins detentoras de força presencial interassistencial.  

Ginossomatologia. Em diversas pesquisas, as mulheres recebem pontuações maiores quando compa-

radas aos homens, ao interpretar estados mentais de outros a partir das expressões faciais, tendendo a ser 

mais rápidas ao decifrar emoções e perceber a dor alheia (PINKER, 2008). 

Exemplo. A designer Patricia Moore foi a precursora do design inclusivo por intermédio de experi-

mento pioneiro sobre empatia. Entre os anos de 1979 e 1982, ela transvestiu-se da aparência de senhora idosa 

para vivenciar e entender na prática o mundo dos idosos e com isso foi capaz de projetar produtos inovadores 

que pudessem atender a estas pessoas (KRZNARIC, 2015). 

Propulsores. Para as conscins interessadas na ampliação da heterocompreensão e no desenvolvimento 

da empatia interassistencial cosmoética, traço-força componente da inteligência evolutiva, eis, na ordem al-

fabética, 17 condições ou atitudes favoráveis à obtenção e qualificação da empatia interassistencial:   

01.  Autoconhecimento. Adquirir autoconsciência das próprias emoções e sentimentos facilita o aces-

so e entendimento maior das emocionalidade alheia.  

02.  Acoplamento. Investir na homeostasia energossomática visando estabelecer psicosfera acolhe-

dora e propícia aos acoplamentos energéticos inerentes às interações. 

03.  Adaptação. Predispor-se a se moldar, quando necessário, em prol das necessidades do assistido, 

incluindo transfiguração, postura corporal, olhar, adaptação aos cenários e vocabulário. 

04.  Atenção. Abstrair-se de estímulos dispersivos com atenção plena para ampliar as percepções 

e parapercepções durante as interações conscienciais. 

05.  Correlação. Identificar aspectos conscienciais diferentes dos próprios e aspectos em comum ob-

jetivando eliminar preconceitos e estabelecer ligações interconscienciais benéficas. 
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06.  Curiosidade. Estimular o interesse cotidiano pela Para-história multimilenar das consciências ao 

redor, não necessariamente ligadas ao grupocarma mais próximo.  

07.  Erudição. Aprender sobre História e as culturas diversas, buscando ampliar o conhecimento quan-

to aos diferentes mecanismos de funcionamento da Socin. 

08.  Escuta. Prover espaço para os outros se expressarem mantendo a escuta educada ativa na captação 

do conteúdo contido no discurso falado e transmitido, além das palavras.  

09.  Experimento. Trocar de papel, mesmo de maneira imaginativa, buscando expandir a compreensão 

quanto as experiências vividas por outra consciência. 

10.  Infância. Primar pelo cultivo da empatia desde o início da vida. Por ser desenvolvida desde as 

primeiras interrelações, quanto maior o vínculo do infante com o responsável, maiores as chances de tornar-

se adulto empático (KRZNARIC, 2015). 

11.  Linguagem. Praticar técnicas de comunicação verbal e não verbal adaptando-as à realidade do 

assistido. Simples sorriso ou abraço podem fazer a diferença na interassistência. 

12.  Ortopensenidade. Empregar esforços na manutenção de higiene consciencial visando o cultivo 

de ortopensenes indispensáveis nas interrelações sadias. 

13.  Responsividade. Manter-se responsivo durante as interações demonstrando interesse ao conteúdo 

transmitido, por intermédio da emissão de gestos, vocalizações e parafraseamentos. 

14.  Traforismo. Identificar e reconhecer os trafores, trafares e trafais alheios.  

15.  Transparência. Buscar a transparência, o abertismo, despojamento, sem máscaras, para reforçar 

o vínculo com o assistido. O rapport interassistencial é via de mão dupla, benéfica para ambos os lados. 

16.  Compreensão.Ver o outro na condição de consciência de natureza única, respeitando e aceitando 

as diferenças, contrastes ou dessemelhanças. 

17.  Universalismo. Abandonar o apriorismo a favor da mentalidade expandida, buscando assistir sem 

julgamentos prévios e a compreensão das ações e reações dos outros. 

Paradoxo. A assistência pautada no ditado popular faça com os outros o que gostaria que fizessem 

com você nem sempre atende as reais necessidades do assistido, pois o outro é consciência individual 

 e personalíssima.   

Casuística. Eis exemplo de casuística sobre a linguagem empática: quando a autora atuava na condição 

de fiscal de alvarás teve experiência inusitada, ao realizar tarefa de rotina e utilizar viatura oficial, duas 

pessoas à abordaram, no meio do asfalto, armadas de fuzis e fugindo de flagrante com grande quantidade de 

dinheiro e vale-transporte, e queriam carona até a favela mais próxima. Já dentro do veículo, eles estavam 



22 

 

 Proexologia  Vol. 4  N. 4  2018 

 

nervosos e preocupados em carregar a munição nas armas. Tão logo surgiu oportunidade, iniciei diálogo com 

eles sobre amenidades, por exemplo, falar a respeito da situação de certo morro que havia sido desterrado no 

caminho da favela. O ambiente ficou mais leve e se despediram amigavelmente ao sair da viatura, sem levar 

qualquer pertence nosso.   

Práticas. Além das condições citadas anteriormente, eis, na ordem alfabética, 4 práticas cotidianas 

favorecedoras da ampliação mentalsomática, ratificadas pela autoexperimentação: 

1.  Desafio. Pense em alguém que esteja passando por dificuldades e sofrendo. Você está próximo, não 

tem qualquer intimidade, mas sabe que pode ajudar. Você romperia a barreira da falta de intimidade e exer-

citaria a empatia interassistencial? Grandes amizades evolutivas nascem assim. 

2.  Cordialidade. Comece o dia com bom humor, independente do que vai enfrentar. Cumprimente 

todos que interagir, se possível sorrindo e, se houver abertura, inicie diálogo amistoso. A cordialidade utili-

zada no cotidiano tende a ficar automática e os resultados positivos são visíveis para quem a pratica. 

3.  Despojamento. Em situações difíceis, ter a capacidade de rir de si mesmo, adotando a postura de 

antivitimização. Essa conduta contagia positivamente as pessoas ao redor e facilita a empatia com os outros. 

4.  Traforismo. Pense em determinada conscin que não possua afinidade com você ou tenha desafeição 

com ela. Liste, pelo menos, 3 aspectos positivos que consiga observar nela. Repita a prática com enfoque no 

binômio admiração-discordância.   

Customização. A conscin interessada deve ser capaz de avaliá-las, customizá-las, aplicá-las ou em-

pregar outras práticas em função da própria individualidade consciencial. 

Restrições. A empatia patológica pode levar ao sofrimento e a vivência da síndrome de burnout quando 

a consciência traz para si a responsabilidade pelos problemas alheios ou assimila sem autodiscernimento as 

energias patológicas do assistido enfermo.  

Desassim. Após as interações assistenciais, recomenda-se a desassimilação energética pelo assistente, 

por meio da mobilização básica das energias ou do estado vibracional, para reestabeler a homeostasia ener-

gossomática pessoal. A empatia saudável é aquela utilizada com racionalidade ou sem comocionalismos 

respeitando as limitações do assistido. 

IV.  EMPATIA INTERASSISTENCIAL COSMOÉTICA E A AUTOPROÉXIS  

Grupocarmologia. A reconciliação interconsciencial, possível cláusula da proéxis da conscin inter-

missivista, pode ser vivenciada a partir da empatia interassistencial cosmoética.  
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Benefícios. Eis, na ordem alfabética, 6 exemplos de efeitos da aplicação lúcida do trafor da empatia 

interassistencial no contexto da autoprogramação existencial:   

1.  Autopesquisa. A reciclagem intraconsciencial continuada ao modo de alavanca para o autodesen-

volvimento evolutivo fortalece a autoestima e confiança. 

2.  Duplismo. A intercooperação cosmoética evolutiva entre os componentes de dupla evolutiva com 

profundo vínculo consciencial.  

3.  Força Presencial. A empatia interassistencial sadia exercida enquanto rotina promovendo a quali-

ficação da força presencial de quem a pratica. 

4.  Grupalidade. O fraternismo no convívio com o grupocarma pode ser observado desde cedo, por 

exemplo, nas crianças empáticas com a ausência de bullying (KRZNARIC, 2015). 

5.  Liderança. Os melhores resultados das equipes lideradas por pessoas empáticas, por exemplo, mai-

ores indicadores de satisfação e menores índices de absenteísmos (BERKELEY, 2017). 

6.  Neoperspectivas. As múltiplas interações interassistenciais enquanto fulcro de ampliação de co-

nhecimentos e novas óticas para compreensão do modus operandi do Cosmos. 

Propulsor. A capacidade empática interassistencial serve de base para que a conscin possa expandir 

a própria visão de conjunto, qualificar as interrelações pessoais e experienciar sentimentos mais elevados tais 

como o perdão, a gratidão e a fraternidade.  

Perdão. A tomada de perspectiva sobre a posição do outro e a compreensão quanto as razões pelas 

quais o outro não agiu como era de se esperar, propicia e facilita o perdão. E por qual motivo? Assumindo 

o papel do outro, poder-se-ia ter agido do mesmo modo.  

Gratidão. O estado de gratidão pode ser vivenciado por meio da empatia, a qual propicia a ortopense-

nidade e cosmovisão.  

Ganho. “Não somente o perdão antecipado, mas a gratidão antecipada é postura inteligente a ser ado-

tada permanentemente pelas conscins intermissivistas” (VIEIRA, 2014b, p. 766) 

Fraternismo. Quanto maior a capacidade empática interassistencial, mais ampla será a extensão da 

assistência. Quanto maior a diversidade de grupos de consciências assistidas, maior a oportunidade de obter 

autoqualificação interassistencial e lições universalistas. Quanto maior o autoaprimoramento e Universa-

lismo, maiores serão os desafios evolutivos interassistenciais.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Autorresponsabilização. Somente a própria consciência pode fazer a escolha pelo autodesenvolvi-

mento lúcido e exercício cosmoético da empatia interassistencial, sendo necessário a reciclagem autopensê-

nica profunda no processo da interatividade tarística evolutiva.  

Reciclogenia. A vontade, intenção, autorganização e aplicação de ações construtivas são pilares do 

desenvolvimento da capacidade empática. Toda mudança íntima requer esforço, dedicação e tempo. 

Bem-estar. A opção pela aquisição e qualificação da capacidade empática traz diversos benefícios para 

quem a exerce na vida multidimensional, por exemplo, proporciona a produção de ortopensenes favoráveis 

ao heteroperdoamento e a gratidão, tornando a existência intrafísica mais leve, pacificada e com elevado 

nível de bem-estar. Tanto o assistido quanto o assistente saem ganhando nas interrelações e consequente-

mente nas respectivas evoluções conscienciais.  

 

A  EMPATIA  INTERASSISTENCIAL,  ENQUANTO  RECURSO  

CONSCIENCIAL  EVOLUTIVO,  QUANDO  APLICADO  NO  CO-

TIDIANO,  ENRIQUECE  A  CONVIVIALIDADE  E  FAVORECE 

A  DINAMIZAÇÃO  DA  AUTEVOLUÇÃO  E  O  COMPLÉXIS. 
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