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Resumo: 
Este estudo descreve e propõe um diagrama de causa e efeito focalizado na pro-

gramação existencial pessoal, intitulado DPCE. Adaptado da proposição Japonesa de 
qualidade total, trata-se de uma ferramenta que visa identificar ocorrências e esco-
lhas do dia a dia que impactam no cumprimento dos objetivos individuais e, que, por 
conseguinte, refletem no completismo existencial pessoal. A proposta principal do 
artigo é que o interessado desenvolva seu Diagrama Proexológico de Causa e Efeito 
levando em conta as áreas da vida e os objetivos prioritários a serem alcançados. As 
análises, ainda empíricas, vêm demonstrando eficácia e favorecimento aos avanços 
do autorrendimento Proexológico. 

 
Abstract: 

This study describes and proposes a diagram of cause and effect focused in the 
personal existential program, entitled EPDCE. Adapted from the Japanese proposi-
tion of total quality, it refers to a tool that seeks to identify occurrences and day by 
day choices that impact in the execution of individual objectives and, that, conse-
quently, reflect in the personal existential completism. The main proposal of the arti-
cle is that the interested party develops his/her Existential Programological Diagram 
of Cause and Effect taking into account the areas of life and the priority objectives to 
be reached. The analyses, although empirical, are demonstrating effectiveness and 
favoring the progresses of the Existential Programological self-production. 

 
Resumen: 

Este estudio describe y propone un diagrama de causa y efecto, focalizado en la 
Programación Existencial Personal, intitulado DPCE. Adaptación de la propuesta ja-
ponesa de calidad total, consiste en una herramienta que busca identificar sucesos y 
elecciones del día a día que afectan al cumplimiento de los objetivos individuales y 
que, por consiguiente, se reflejan en el completismo existencial personal. La princi-
pal propuesta de este artículo es que el interesado desarrolle su Diagrama Proexoló-
gico de Causa y Efecto, teniendo en cuenta las áreas de la vida y los objetivos priori-
tarios que deben ser alcanzados. Los análisis, aunque empíricos, vienen demostrando 
eficacia y favorecen los avances del autorrendimiento Proexológico. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Resultado. Este artigo resulta da autopesquisa deste autor, realizada nos últimos 2 anos, após 

apropriação e adaptação da técnica conhecida por espinha de peixe, diagrama de causa e efeito ou 

diagrama de Ishikawa. Foi proposta, em 1943, pelo engenheiro e pesquisador Kauro Ishikawa (1915-

1989), especialista na área da qualidade total, e possibilita a um indivíduo ou equipe, identificar os fatores 

que podem gerar problemas ou mesmo impactar nos resultados de algo almejado. 
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Especialidade. Trazendo para a especialidade Proexologia, a ideia deste autor foi, mediante algu-

mas transposições, mapear, assim como a proposta de Ishikawa, fatores intervenientes, ou seja, possíveis 

ocorrências e escolhas do dia a dia que podem gerar reflexos, positivos ou negativos no cumprimento de 

objetivos ou metas pessoais e, que, por conseguinte, impactem no completismo existencial pessoal. 

Aprofundamento. Após a elaboração do artigo intitulado Autoplanejamento Proexológico, public-

cado na primeira edição da revista Proexologia e depois de um conjunto de atendimentos técnicos feitos 

pelo autor no serviço de apoio existencial (SEAPEX), serviço oferecido pela APEX, este autor identificou 

a necessidade de afunilar a construção de objetivos estratégicos pessoais, mapeando de maneira mais 

aprofundada os fatores dificultadores ao melhor êxito da programação existencial de cada indivíduo. 

Lógica. Aproveitando a lógica didática de seccionar a vida de uma pessoa em áreas existenciais, no 

intuito de facilitar a análise e proposição de metas, o autor sugere que os leitores mantenham sempre uma 

análise mínima de 8 áreas da vida, propostas nos conteúdos e cursos da APEX, sendo elas: a intra-

consciencialidade; saúde holossomática; profissional; interconsciencialidade; finanças; extrafisicalidade; 

interassistencialidade. 

Problemas. Este seccionamento visa identificar os principais problemas, prioridades, gargalos ou 

mesmo “nós górdios” de cada consciência, em qualquer das áreas da vida, facilitando a escolha e o elenco 

de itens a serem priorizados quando da elaboração de um plano de intervenção no âmbito da evolução 

pessoal e grupal.  

Exclusão. Além dos itens a serem priorizados, ponto fundamental ao bom funcionamento de um 

plano de intervenção, são os trade-offs, ou seja, as escolhas e consequentemente a dificuldade na redução 

ou exclusão das atividades que atrapalham as consciências a alcançarem seus objetivos. 

Objetivo. Com base nos temas supracitados, o objetivo principal deste artigo, é que os interessados 

desenvolvam seu Diagrama Proexológico de Causa e Efeito, levando em conta as áreas da vida, 

possibilitando assim acelerar o alcance de seus planos e a resolução de suas problemáticas prioritárias. 

DIAGRAMA  DE  CAUSA  E  EFEITO 

Diagrama. O diagrama de causa e efeito surgiu com o propósito de organizar e melhorar as re-

flexões sobre uma problemática ou objetivo específico, mapeando as possíveis causas que possam gerar 

os problemas, ou seja, os efeitos inadequados. 
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Listagem. O objetivo principal do diagrama convencional (ver figura 1) é listar todos os prováveis 

fatores e causas que podem afetar um processo e em seguida mapear as interações entre eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama de Ishikawa 

Teoria. Os conceitos teóricos propostos por Ishikawa, que embasam a técnica de análise das causas 

dos problemas, os efeitos, envolvem basicamente seis pontos, listados em ordem lógica: 

1. Método. As causas sempre envolvem um método de execução. 

2. Material. Toda causa envolve materiais para o desenvolvimento do trabalho. 

3. Mão de obra. Causas envolvem sempre alguém com suas atitudes na execução. 

4. Máquina. No âmbito da indústria, as causas normalmente envolvem algum maquinário. 

5. Medida. As causas podem envolver algum tipo de mensuração, acompanhamento e controle. 

6. Meio. Toda causa ocorre em um contexto específico, as vezes mais, ou menos adequado. 

Ilimitado. Inexiste limite para que uma empresa possa chegar à melhor compreensão das causas 

 e efeitos, ou seja, dos problemas existentes em um contexto específico. Em essência, quanto mais as-

sertiva for a compreensão das fontes geradoras dos problemas, melhor será a possibilidade de solucioná-

los. 

Causas. Mediante a confecção de uma listagem sobre as principais problemáticas e suas causas, 

mais fácil será a priorização, análise e eliminação desses fatores causais. É válido, no entanto, enfatizar 

que um equívoco ocorre frequentemente nessa fase de análise, reflexo da profunda vontade de eliminar 

um problema. A partir de rasa e superficial compreensão e entendimento da causa de um problema, algu-

mas pessoas param de analisar a situação no momento que um sintoma é identificado e esse é um grande 

equívoco, afinal, sintoma não é efetivamente o problema. 
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Sintomas. É, portanto, comum que uma pessoa ou equipe, ao analisar e perceber uma problemática 

específica, pare nas primeiras ilações e percepções de entendimento do problema, sem perceber que não 

compreendeu a real causa, mas apenas algum dos sintomas, o início das causas essenciais e geradoras dos 

problemas.  

Ciência. Após compreensão da proposta do diagrama de Ishikawa, surgido para solucionar proble-

máticas das indústrias e visando a melhoria da qualidade, tudo isso aplicado à realidade da ciência con-

vencional, este autor propôs uma correlação desse tema com a ciência Conscienciologia, especificamente 

no âmbito da especialidade Proexologia, que estuda a programação existencial das pessoas. 

Proéxis. Visando facilitar o cumprimento da proéxis, ou seja, o completismo existencial, este autor 

aproveitou a metodologia proposta no diagrama de causa e efeito, adaptando seus contextos e entendi-

mentos para solucionar outra problemática, o alcance de objetivos existenciais a curto e médio prazo. 

Objetivos. Os objetivos existenciais, ou pessoais, são os alvos, os anseios, os escopos ou as preten-

sões básicas a serem alcançadas pelo indivíduo, em determinado momento de vida, em curto e médio pra-

zo, ou seja em um horizonte de não mais que 3 anos, por meio dos autoesforços individuais. 

Inversão. Surge, portanto, a proposta do Diagrama Proexológico de Causa e Efeito, a partir de 

agora também chamado de DPCE, e sugere uma mudança parcial na compreensão do modelo de análise 

do diagrama convencional, proposto por Ishikawa. 

Efeito. No lugar do efeito, destacado no modelo convencional “apenas” por 1 (um) problema (no 

contexto da indústria), será no DPCE permitida a inserção de até dois objetivos do pesquisador interessa-

do. Objetivos que não deixam de ser um “problema” se forem vistos como algo a ser alcançado, ou seja, 

uma vez que o indivíduo ainda não possui aquele(s) objetivo(s) e o(s) almeja, isso pode ser tratado como 

uma problemática a ser solucionada. 

Causa. No outro lado do diagrama, no âmbito das causas, a análise pode ser feita fundamentada nos 

6 pontos básicos causadores de problemas, listados anteriormente, mas agora adaptando-os ao contexto de 

uma pessoa, fundamentado no paradigma consciencial e Proexológico. Segue, portanto, a análise dos 6 

pontos relacionando-os aos objetivos almejados pelos indivíduos, listados em ordem lógica: 

1. Método. A consecução da Proéxis de uma pessoa pode envolver sempre uma técnica. 

2. Material. Os materiais para o alcance dos objetivos são as potencialidades intraconscienciais. 

3. Mão-de-obra. São os envolvidos, conscins e consciexes e suas atitudes na consecução da proéxis. 

4. Máquina. No âmbito consciencial, o maquinário são os quatro veículos de manifestação. 

5. Medida. As causas devem envolver a autogestão existencial nos diversos papéis representados. 

6. Meio. Existe sempre um zeitgeist, uma cronêmica, e um holopensene envolvido. 
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Ampliação. A seguir serão descritos os 6 itens supracitados, incluindo algumas ampliações. 

Método. A consecução de uma proéxis pode ser suportada por um conjunto de técnicas alavan-

cadoras do processo evolutivo, por qualquer consciência interessada na evolução pessoal e no completis-

mo existencial. É possível, portanto, listar ao menos 5 técnicas comumente conhecidas pelos pesquisa-

dores da conscienciologia, destacadas em ordem alfabética: 

1. Técnica da Dupla Evolutiva. 

2. Técnica do EV - Estado Vibracional. 

3. Técnica da Invéxis - Inversão Existencial. 

4. Técnica da Recéxis - Reciclagem Existencial. 

5. Técnica da Tenepes - Tarefa Energética Pessoal. 

 

Técnicas. Cada uma das técnicas supracitadas pode contribuir de maneira importante, direta ou 

indiretamente em praticamente todas as áreas da vida. 

Material. As potencialidades pessoais, talentos e trafores devem sempre ser levados em conta quan-

do se pensa no alcance de objetivos, afinal são essas potencialidades que auxiliarão na superação das 

fragilidades e pontos a serem melhorados pelos indivíduos. 

Identificação. É fundamental a qualquer indivíduo que possua intenção de alcançar o completismo 

existencial, que ocorra o aprofundamento no autoconhecimento, identificando seus trafares e trafais, pro-

pondo um plano de ação para superá-los, fazendo sempre uso de suas potencialidades, os trafores. 

Mãos-a-obra. Mapear conscins e consciexes envolvidas e fundamentais à consecução da proéxis, 

sejam elas alavancadoras ou atravancadoras ao processo evolutivo da consciência, torna-se estratégico no 

intuito de compreender quem são as conscins e consciexes que devemos ampliar nossa relação e quais são 

as amizades ociosas ainda mantidas, desnecessárias e, por vezes, consideradas antiproéxis. 

Atitudes. Compreender o padrão de atuação das pessoas que se aproximam e tornam-se colegas ou 

amigos, é informação valiosa para a pessoa compreender seu holopensene, seu processo de atratividade  

e o arquétipo percebido pelas outras pessoas.  

Máquina. O maquinário, representado quando se trata do paradigma consciencial, pelos quatro 

veículos de manifestação, é também item chave para o alcance dos objetivos pessoais. Seja qual for o veí-

culo (soma, energossoma, psicossoma ou mentalsoma), todos, cada um em sua especificidade, possuem 

impacto preponderante no alcance do completismo existencial. 
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Básico. Caso tenha dificuldade em olhar profundamente para os 4 veículos de manifestação, vale a 

conscin, escolher ao menos os veículos mais densos, soma e energossoma, para iniciar um plano de inter-

venção. Em se tratando do soma, pensando minimamente em exercício físico, alimentação e quantidade 

mínima de sono e quanto ao energossoma, investir no estado vibracional – EV e/ou na mobilização básica 

das energias - MBE. 

Medida. Mensurar os diversos papéis representados no cotidiano, possibilitando analisar os que são 

necessários e o tempo investido em cada um deles, auxilia sobremaneira o gerenciamento das atividades 

diárias. A título de exemplificação, a conscin após listar todos os papéis representados: filho(a), irmão(ã), 

marido/esposa, pai/mãe, tio(a), cunhado(a), empregado(a), sócio(a) de empresa, professor(a), voluntá-

rio(a) de IC, voluntário(a) de hospital, cuidador(a), síndico(a), presidente de associação de bairro, entre 

outros, deve eliminar os papéis desnecessários àquele momento, ou mesmo ajustar o dispêndio de tempo 

com cada um deles. 

Autogestão. Seguindo no tocante à mensuração, implementar estratégias de autogestão, tais como:  

a construção e utilização da agenda pessoal semanal e o aprofundamento na compreensão das áreas da 

vida, estabelecendo indicadores e metas para cada uma das áreas, facilita o posterior acompanhamento, 

alcance de resultados e a correção de rotas.  

Meio. Compreender o zeitgeist, ou o espírito da época em que está inserido, com todos os cenários 

e contextos do momento, macro e micro, econômicos, sociais, políticos e regionais também pode clarear  

o entendimento das ocorrências, possibilitando ajustes de rota.  

Cronêmica. A cronologia, ou análise da cronêmica, envolvendo a estruturação e compreensão do 

uso do tempo também pode dar pistas de ajustes proexológicos fundamentais ao atingimento do comple-

tismo existencial. 

Áreas. Após aprofundamento nos seis itens anteriormente destacados e melhor compreensão do 

modus operandi pessoal, o próximo passo para cada indivíduo será a construção de seu DPCE, correlacio-

nando-o às 8 áreas da vida ou áreas existenciais, também já descritas neste artigo. 

APLICAÇÃO  DO  DPCE 

Máximo. O primeiro passo para o uso do Diagrama Proexológico de Causa e Efeito é a definição de 

dois ou no máximo 3 objetivos estratégicos. É fundamental compreender, portanto, que a estratégia en-

volve os pontos fundamentais à própria pessoa quando vislumbra alcançar algum ideal de futuro.  
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Pistas. A análise dos 6 pontos básicos causadores de problemas, descrita anteriormente, fornece 

pistas importantes para os interessados na definição de suas prioridades prioritárias, ou mesmo seus 

principais objetivos de futuro. 

Especificidade. Tais ideais, ou objetivos, devem seguir a lógica da simplicidade, clareza, exequibi-

lidade e mensuração, ou seja, objetivos que não podem ser monitorados, com algum indicador numérico, 

percentual, nota, grau, nível ou algum outro índice, provavelmente não serão alcançados. 

Efeito. A figura 2, exposta abaixo, contém uma representação básica do DPCE. É necessário refletir 

e definir até dois objetivos a serem alcançados no intuito de melhorar o rendimento evolutivo e acelerar  

o completismo existencial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Diagrama Proexológico de Causa e Efeito – DPCE 

Exequível. Quanto à exequibilidade, é fundamental que os objetivos respeitem esse aspecto, o real 

potencial e viabilidade de alcance, mediante o auto-esforço da própria consciência. Ainda quanto ao al-

cance de resultados, a clareza na definição dos objetivos, diminui a margem de erro e confusão quanto aos 

passos a serem dados. 

Causas. Após definição dos objetivos, a próxima etapa é uma avaliação das principais causas, que 

podem facilitar ou dificultar o alcance dos objetivos. A sugestão é a análise de cada um dos macro-itens 

identificados como causas na figura 2, usados como referência às áreas existenciais. Os oito itens devem 

ser expandidos buscando relatar, sob cada uma das áreas, os temas impulsionadores e ou dificultadores na 

obtenção dos resultados almejados. 
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Intraconsciencialidade. Efetuar uma auto-avaliação sobre os aspectos intraconscienciais é fator 

preponderante na melhoria do autodesempenho e alcance dos objetivos. Conhecer os pontos a serem me-

lhorados e criar estratégias de superação promovem o autodesenvolvimento e aproximam a pessoa de seus 

desafios e projetos prioritários.  

Saúde. Quanto a saúde holossomática, é válido ao interessado observar quais são as atitudes e atua-

ção cotidiana, com relação a cada um dos 4 veículos de manifestação (soma, energossoma, psicossoma  

e mentalsoma). É inteligente refletir se sua atuação lhe proporciona êxito ou fracasso no alcance dos obje-

tivos discutidos anteriormente. 

Cuidado. Avaliar quanto de empenho vem empregando no cuidado com o soma (alimentação, 

exercícios físicos) e a incidência de doenças (de grande ou pequena extensão), fornecem ao interessado 

informações relevantes sobre a assertividade nas escolhas ou desvios proexológicos que a pessoa está 

colhendo. Neste ponto é crucial utilizar a máxima, “somos reflexo de nossas escolhas”. 

Profissional. Neste item é fundamental que o pesquisador insira as atividades dispendidas na atua-

ção da(s) função(ões) atual(is). As ações desempenhadas diariamente e principais itens não devem ser 

deixados de lado. É importante observar o dispêndio de tempo deste item ao longo de um dia, uma 

semana e até um mês, na vida prática de cada indivíduo. 

Trabalho. Por exemplo, em uma vida de 75 anos, uma pessoa que trabalha 40 horas semanais (entre 

os 20 e 65 anos), irá trabalhar aproximadamente 10 anos de sua vida, sem computar os anos de estudo for-

mal (que preparam as pessoas para a vida e profissão) ou informal (desenvolvem competências espe-

cíficas). Com base nesses dados, pensar em gastar tanto tempo fazendo algo que não levará aos objetivos 

prioritários, torna-se totalmente ilógico. 

Convergência. No intuito de minimizar o dispêndio de tempo, uma opção ao leitor é a utilização do 

princípio da convergência, que é a otimização máxima dos resultados evolutivos, confluindo todos os 

auto-esforços para a mesma atividade, gerando resultados múltiplos, em diferentes áreas da vida.  

Interconsciencialidade. Com relação às interrelações, quais são as amizades ociosas e que pode-

riam ser reduzidas das interações cotidianas. Não se trata de interagir somente com quem lhe interessa, 

mas sim, priorizar as pessoas que são realmente alavancadoras de sua Proéxis, para uma interação mais 

diária e reduzir a quantidade de tempo com as pessoas que não irão lhe agregar no quesito evolutivo,  

e que são muitas vezes, amizades antievolutivas e antiproéxis.   

Finanças. O que as pessoas fazem com os próprios recursos é obviamente uma deliberação indivi-

dual. Vale a pena refletir sobre o modo pessoal de lidar com o dinheiro, pois é condição sine qua non, em 

se tratando de êxito ou fracasso no alcance dos projetos pessoais (inteligência financeira proexogênica).  
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Extrafisicalidade. Refletir sobre a realidade extrafísica, é além de salutar ao desenvolvimento evo-

lutivo, fundamental quando se pensa na interação multidimensional. Compreender a realidade autopara-

psíquica e interagir melhor com as bioenergias, tornará mais lúcido a consciência em qualquer tomada de 

decisão. Imagine o contexto de uma pessoa que consegue colocar em prática a indicação dos 20 EVs ao 

dia, por exemplo. Tal procedimento poderá propiciar melhor discernimento e lucidez por parte dessa 

consciência.  

Interassistencialidade. Destaca-se como um item interessante de se avaliar. Refletir sobre tudo  

o que está sendo feito pela conscin na área assistencial também oferecerá a ela pistas de quanto está fo-

cando apenas no egocarma e quanto está investindo esforços junto ao grupocarma ou até mesmo ao po-

licarma. Neste ponto vale a pergunta: quanto de autodoação vem você praticando? 

Paradoxo. Refletir sobre a interassistencialidade apresenta um aparente paradoxo, afinal, apesar da 

análise muitas vezes levar a pessoa a focar prioritariamente nos objetivos pessoais, “deixando de lado os 

assistidos” (seu público-alvo) as consciências deverão buscar sempre o equilíbrio entre os anseios pes-

soais e as assistências a serem prestadas. Uma ressoma pode envolver limpeza de rastros ou oportunidade 

de resolução de interprisões seriexológicas; portanto, assistir as consciências mais próximas é normal-

mente uma alternativa inteligente ao processo evolutivo.  

Outros. No item outros, é possível exemplificar com algum tema que a pessoa esteja tentando se 

desenvolver. Caso a pessoa esteja dispendendo grande tempo no desenvolvimento de alguma com-

petência, por exemplo, no aprendizado de um novo idioma, conforme será apresentado a seguir, na figura 

4, deve refletir se todas as atividades envolvidas estão lhe aproximando ou não dos efeitos, ou como estão 

sendo tratados, dos objetivos prioritários à sua proéxis. 

CPC. Aos que possuem um código pessoal de Cosmoética (CPC), é conveniente levar em conta os 

itens que compõem esse código, para avaliar se todas as causas, nas mais diversas áreas da vida, estão 

alinhadas às cláusulas ou regras estabelecidas no próprio código. 

Evitações. Outra questão de atenção, são as evitações e mata-burros que a pessoa normalmente cai  

e que devem ser mapeados e levados em conta na análise pessoal. Por exemplo, se uma pessoa tem um 

foco muito excessivo no trabalho, colocar objetivos e efetuar uma análise das causas, apenas alinhando-as 

à questões profissionais pode ser inadequado ao alcance de resultados integrais. 

Equilíbrio. Como se trata de um DPCE, e a letra “p” significa proexológico, é fundamental que  

a pessoa busque sempre equilibrar suas áreas da vida, com lucidez e visão de conjunto, propondo objeti-

vos estratégicos alinhados ao contexto maior, que é a proéxis e não apenas envolvendo questões meio, por 

exemplo, focando apenas no trabalho, nas finanças ou até mesmo apenas no voluntariado. 
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Trade-offs. Uma vez que a definição dos objetivos foi feita e a análise de todas as áreas da vida fo-

ram desenvolvidas, o próximo passo é o interessado efetuar os trade-offs evolutivos (as escolhas). Efetuar 

a análise e colocar o trade-off em prática, deve acompanhar a máxima: “Isto lhe aproxima ou distancia de 

seus objetivos/metas?”. Ou seja, reflita se as atividades que envolvem cotidianamente as áreas de sua vida 

lhe aproximam ou distanciam dos objetivos por você definidos. 

CASO  PRÁTICO  

Case. Objetivando facilitar a utilização e aplicação do DPCE, segue abaixo apresentação de um 

case que exemplifica o uso do diagrama. 

Objetivos. Os efeitos, ou os objetivos propostos, exemplificados na figura 3, foram: 

1. Ser referência em uma determinada área profissional. 

2. Dominar as bioenergias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Exemplo de objetivos do DPCE 

 

Aleatório. Conforme ressaltado anteriormente os objetivos, nunca mais que 3, devem ser elencados 

sempre mediante escolha do que é mais prioritário a ser alcançado pelo interessado. 

Prazo. Normalmente o DPCE deve ser planejado para um prazo máximo de 2 anos, podendo ser 

revisto sempre que grandes mudanças impactarem seu bom andamento. 
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Causas. As análises causais e trade-offs devem ser efetuados e listados no DPCE, a fim de que        

a pessoa possa refletir sobre diversos aspectos da área da vida, escolhendo os que devem ser mantidos      

e excluindo os que, ao contrário de impulsionar a conscin aos objetivos propostos, tornam-se conflitantes 

e distanciam a pessoa de suas metas/objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Exemplo de causas do DPCE 

Análise. A reflexão principal é a análise, área a área, das atividades que o interessado desenvolve no 

cotidiano. Tal ação visa proporcionar ao pesquisador, que avalie as atitudes desenvolvidas diariamente, 

podendo excluir da atuação habitual tudo aquilo que não o aproxima de seus objetivos, mantendo apenas 

o que lhe proporcionará e facilitará o alcance do alvo, ou seja, dos objetivos. 

Seta. Mediante a seta horizontal central (Figura 4), é possível tratar os objetivos como alvos a serem 

atingidos. Dessa maneira, tudo aquilo que está no dia a dia de qualquer pessoa e não fortalece o impulso 

da seta para seu alvo, terá ou papel neutro, não auxiliando à aceleração do êxito, ou pelo contrário, terá 

função de atrapalhar à direção da seta, podendo impulsiona-la até mesmo na direção avessa aos objetivos 

almejados. 

Exercício. Na área da vida saúde holossomática, representada na figura anterior, é possível verificar 

no exemplo das causas do DPCE o item 3, Fazer 4 horas de exercício por dia que está com o texto 

riscado. A ideia por trás desse risco, assim como os demais itens riscados, é exemplificar uma atividade 

que ao invés de aproximar a pessoa ao seu objetivo, irá atrapalhá-la, e portanto, deve ser excluída do dia  

a dia do propositor do diagrama. 
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Motivo. A não ser que um dos objetivos da pessoa que construiu este DPCE fosse: ser referência 

em determinado esporte, aí sim teria sentido, fazer 4 horas de exercício por dia. No entanto, se esse não 

for o caso, a quantidade de tempo deveria ser reduzida para o que é indicado pelos médicos especializa-

dos, 50 minutos/dia, ou mesmo uma quantidade menor de dias, liberando tempo para outras atividades 

que auxiliem o interessado a alcançar seus objetivos. 

Desalinhamento. Na área profissional, o item 4: atender qualquer cliente que aparecer, está tão de-

salinhado aos objetivos propostos quanto o item 2 da área de finanças, que é atuar em qualquer trabalho 

que amplie os recursos financeiros. Ambos os itens, apesar de provavelmente gerarem resultados financei-

ros, não irão diretamente acelerar o proponente do DPCE ao atingimento de nenhum dos dois objetivos 

propostos na figura 4. 

Amizades. Na área existencial da interconsciencialidade (figura 4), é possível verificar que o item 

3, encontrar amigos da escola semanalmente também está riscado. A ideia principal por trás da retirada 

dessa atividade não tem a intensão de propor a eliminação de tais amizades, mas sim, repensar ou reduzir 

a intensidade com que os encontros são desenvolvidos. Avaliar o alinhamento de interesses pessoais e dos 

principais amigos, auxilia bastante na definição íntima de quem priorizar a interação mais frequente.  

Assistência. Em se tratando da área interassistencial, é válido observar os dois itens listados na fi-

gura, pois para ambos é importante que o propositor do DPCE faça um aprofundamento e avaliação. Vi-

sando o equilíbrio entre as área da vida, é adequado que a pessoa defina um limite até mesmo para a quan-

tidade de horas de voluntariado que irá se dedicar. De nada adiantará voluntariar horas e horas, se isso não 

estiver organizado e dentro de um plano alinhado ao momento de vida e objetivos prioritários. 

Limites. Delimitar sua doação de tempo e dinheiro para projetos sem fins lucrativos é de grande 

valia e desprendimento, no entanto, até para isso é importante refletir, identificando onde é possível 

investir o melhor de si, qual instituição tem maior relação com o holopensene pessoal e público-alvo a ser 

atendido, além de mapear onde fará maior diferença e terá melhor alinhamento aos objetivos proexo-

lógicos pessoais.  

Operacionalização. Após a conclusão do diagrama, a ideia principal é que o pesquisador realmente 

coloque-o em operação. O próximo passo é a adaptação do dia a dia focalizando o alcance dos objetivos, 

fazendo a checagem e ações corretivas. Monitorar o dispêndio de tempo com as diversas áreas da vida, 

eliminando do cotidiano o que não está alinhado aos objetivos pessoais, é condição fundamental ao êxito. 

Checagem. O ideal é o acompanhamento mensal tanto das causas, como dos efeitos, no intuito de 

ampliar a assertividade no uso da ferramenta. É indicado nunca ultrapassar o prazo de 3 meses para que se 

faça a análise do DPCE e a correção de rota seja implantada. 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 
Síntese. No conjunto, mediante aplicação pelo autor e propositor do DPCE e conforme análise 

empírica desenvolvida junto às pessoas de seu círculo de relacionamento, que iniciaram o uso do dia-

grama proposto, é possível verificar resultados satisfatórios com relação à ampliação do foco nas priori-

dades pessoais, redução da dispersão intraconsciencial e melhor assertividade no âmbito proexológico. 

Validade. É, portanto, válido afirmar, que as ocorrências e escolhas cotidianas geram reflexos, 

positivos ou negativos, no cumprimento dos objetivos pessoais e, que, mediante organização das informa-

ções e uso do DPCE, a aceleração do completismo existencial pessoal pode tornar-se um fato. 

Pesquisa. Ainda não é possível fornecer estatísticas de minimização da dispersão ou de assertivi-

dade quanto ao alcance dos propósitos pessoais. No entanto, mediante publicação deste paper, a intenção 

deste autor é propor aos interessados, que aplicarem o diagrama, que disponibilizem seus achados ao 

propositor do DPCE, para que se torne possível gerar dados estatísticos, compreendendo assim a eficácia 

da ferramenta. 

BIBLIOGRAFIA  ESPECÍFICA 
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