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Resumo: 
Neste artigo o autor apresenta o relato de experiências de retratação do abuso de 

poder e de autossuperação do temperamento dispersivo. Por meio da autopesquisa  
e posicionamento cosmoético, o pesquisador identificou trafores para a retomada au-
tevolutiva, superou situações conflitivas anticosmoéticas do passado, assumiu a po-
sição de conciliador paradireitológico e buscou a consecução da proéxis. 

 
Abstract: 

In this article the author presents the account of abuse of power retraction expe-
riences and the self-surpassing of dispersive temperament. Through self-research 
and cosmoethical positioning, the researcher identified strong traits for the self-
evolutionary retaking, overcame conflictive anticosmoethical situations of the past, 
assumed the position of para- jurisprudence conciliator and pursued the consecution 
of the existential program. 

 
Resumen: 

En este artículo, el autor presenta el relato de experiencias de rectificación del 
abuso de poder y de autosuperación del temperamento disperso. Mediante la auto-
investigación y el posicionamiento cosmoético, el investigador ha identificado tra-
fores para la reanudación autoevolutiva, ha superado situaciones conflictivas anti-
cosmoéticas del pasado, ha asumido la posición de conciliador paraderechológico  
y ha buscado la materialización de la proexis. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Resultado. Este artigo é resultado da autopesquisa do autor ao longo dos últimos três anos, em que 

participou de cursos da Conscienciologia, escreveu artigos e verbetes, fez anotações pessoais de retro-

cognições, leu livros e verbetes, o que proporcionou a identificação de traços e situações de abuso de po-

der e de comportamento dispersivo no seu dia a dia, entendendo como pontos cegos em sua proéxis. 

Recorrência. A vivência de vários marcos planejados, muitos deles negligenciados pelo pesquisa-

dor, foram ferramentas importantes na identificação da retrossenha pessoal do traço de abuso de poder. 
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  Marco Planejado. Marcoplan, segundo Shünemann (2011) “é um evento intrafísico marcante, 

previsto no período intermissivo, planejado para desencadear a recuperação de cons e provocar recins  

e recéxis em sequência, sendo um recurso evolutivo da consciência”. 

Retrossenha. Segundo Vieira (2009) “A retrossenha pessoal é a marca, indicação, palavra ou fór-

mula criada pela própria conscin lúcida, para si mesma, previamente condicionada para ser usada como 

sinal de reconhecimento autocognitivo”.  

Objetivo. Este artigo tem como objetivo relatar vivências do autor sobre sua retomada autevolutiva. 

Após identificar que comportamentos anticosmoéticos como prepotência, mando excessivo, desorganiza-

ção financeira e desviacionismo provocaram temporariamente o desvio de sua proéxis, o pesquisador as-

sume as recins necessárias e a responsabilidade intermissiva, com posicionamento cosmoético diante das 

crises evolutivas, inicia a autorretratação do abuso de poder e a autossuperação do temperamento dis-

persivo, aumentando a lucidez diante de escolhas no seu dia a dia.  

Metodologia. A metodologia utilizada pelo autor segue a ordem de reciclagens realizadas durante 

sua autopesquisa.  

Estrutura. O presente artigo divide-se em: 

I. Abuso de Poder e Desvio de Proéxis. 

II. Recin Imposta. 

III. Autossuperação do Temperamento Dispersivo. 

IV. Assistência ao Público-alvo. 

V. Considerações Finais. 

 

Contribuição. Este trabalho contribui para a identificação e utilização de indicadores e facilitado–

res evolutivos a serem utilizados pelas consciências interessadas em sua evolução consciencial na conse-

cução de sua proéxis. 

ABUSO  DE  PODER  E  O  DESVIO  DE  PROÉXIS 

Hipótese I. Aprofundando sua autopesquisa com a participação em cursos da Conscienciologia  

e a leitura de textos históricos, o pesquisador levanta a hipótese de retrovida pessoal como um burguês no 

Século XIX, na era Vitoriana, período caracterizado pela Revolução Industrial, aumento de lucro por 

meio da expansão do Império Britânico fora de suas fronteiras, crescimento interno desordenado e a ex-

ploração da classe operária que vivia em condições precárias. 
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Evidências. O autor identificou alguns traços que justificam a hipótese da retrovida descrita acima: 

1. Empreendedorismo. Desde criança sempre buscou formas de empreender, atuando como engra-

xate, vendedor em feira livre, e outras;   

2. Versatilidade. Atuou ao mesmo tempo em vários empreendimentos, como construção civil, co-

mércio, importação e outros; 

3. Autodidatismo. Possui a facilidade de aprender por si novas atividades; 

4. Resiliência. Facilidade de administrar situações críticas. 

 

Comportamento Ao longo desta vida intrafísica, este pesquisador fez vários empreendimentos 

com a finalidade de lucro e, alguns deles, por falta de planejamento dos riscos, não tiveram um bom re-

sultado, ficando evidente o traço de abuso de poder. Esta automimese relacionada à área financeira 

reforçou traços ou posturas de comportamento, tais como: 

1. Interromper a fala do outro, impondo seu ponto de vista; 

2. Subjugar o outro pelo mando ou pelo poder financeiro; 

3. Ostentar “status” através de objetos pessoais; 

4. Colocar-se como o dono da verdade; 

5. Pensar mal do outro. 
 

Desvio. A automimese dispensável do abuso de poder, traço marcante na vida do autor, pode ter 

colaborado para o desvio de sua proéxis. 

Intermissivistas. Para algumas consciências que participaram de um curso intermissivo, outros fa-

tores como a pressão da sociedade, desorganização financeira, interprisão grupocármica, proexofobia, 

acomodação consciencial e temperamento dispersivo também podem contribuir para o desvio proexo-

lógico. 

Automimese. São as repetições de comportamentos que a própria consciência não identifica. A au-

tomimese pode ser dispensável e indispensável: 

1. Dispensável. São repetições de comportamentos desnecessários que dificultam a consecução da 

proéxis. A consciência repete inconscientemente o que fez em outras vidas. 

2. Indispensável. São os comportamentos necessários para a manutenção da vida intrafisica, tais 

como: alimentar-se, respirar, cuidar do soma, dentre outros. 
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  Desencadeadores. Apesar de atuar na Conscieciologia, como voluntário há mais de 20 anos e do-

cente desde 2005, em autopesquisa o autor entendeu que o seu temperamento dispersivo e o abuso de po-

der provocaram temporariamente o desvio de sua proéxis e levanta as seguintes hipóteses nesse sentido:  

1. Dinheiro. O autor entendia que primeiro tinha que ganhar dinheiro e depois realizer a proéxis. 

Entretanto, o dinheiro é um meio que utilizamos para a realização da proéxis e não o fim. 

2. Lazer. O envolvimento excessivo no trabalho inibia a necessidade de férias ou lazer, dificul-

tando a autopacificação, item importante à consecução da proéxis. 

3. Espaço mental. Não ter espaço mental para o aprimoramento parapsíquico e planejamento evo-

lutivo consciencial.  

4. Desviacionismo. A vontade de realizar várias coisas ao mesmo tempo impedia que autor desse 

acabativa em vários empreendimentos e o desviava de sua proéxis. 

 

Recorrência. A falta de planejamento financeiro e a ostentação do poder fizeram com que o autor 

se envolvesse em uma grande crise financeira, desencadeando auto e heteroconflitos.  

Repercussão. A situação em que se encontrava fez com que o pesquisador se sentisse envolvido 

em uma bolha energética patológica, reforçada pelas energias do auto-conflito e pela influência das cons-

ciéxis de seu passado.  

Crise existencial. As energias da bolha energética trouxeram uma nova crise existencial para o au-

tor, desencadeando novamente questionamentos sobre sua proéxis. Após superar as fases da crise exis-

tencial, descritas abaixo, o pesquisador finalmente entendeu que a automimese dispensável do abuso de 

poder e do temperamento dispersivo inibiam o seu entendimento sobre a proexofobia:  

1. Crise latente. “Ego defendido”: nesta fase a consciência se vitimiza, fica encapsulada diante do 

autoconflito, utiliza mecanismos de defesa do ego (MDE) para se defender do imprevisível e desenvolve 

ideias preconcebidas. 

2. Crise recorrente. “Ego narcísico”, nesta fase a consciência não diferencia o que é dela e o que  

é do outro. Manifesta comportamento distorcido das percepções e parapercepções, não utiliza sua capaci-

dade de raciocínio lógico, parece um “cachorro que morde o próprio rabo”. 

3. Crise de crescimento. “Ego fortalecido” nesta fase a consciência assume o autenfrentamento 

diante do autoconflito, diferencia o que é seu e o que é do outro, reconhece os MDE, faz a reestruturação 

pensênica, fortalece a autoestima e promove a autassistência. 
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  Vazio existencial. Durante a crise existencial, algumas consciências podem vivenciar o que 

chamamos de vazio existencial, sensação que falta algo em sua vida. Elas podem sentir ainda melancolia, 

senseção de estar aquém de sua capacidade, ansiedade, incapacidade de tomar decisões, desorientação  

e depressão. 

RECIN IMPOSTA 

Casuística. Durante a interminável crise financeira, o autor teve uma grande surpresa, o diagnós-

tico de uma doença grave, aumentando ainda mais seus autoconflitos. 

Paradiagnóstico. Em 2010, ao participar de uma aula de clarividência facial, em um curso da 

Conscienciologia, o pesquisador recebeu o paradiganóstico de um problema de saúde, apesar de estar 

com boa saúde física. 

Diagnóstico. Dois anos após o paradiagnóstico, o autor percebeu uma leve alteração em sua gar-

ganta, não negligenciou o fato, realizou consultas médicas com especialistas e chegou ao diagnóstico 

final da doença. 

Hipótese II. O pesquisador levanta a hipótese de que a perda financeira em conjunto com o dia-

gnóstico da doença foram marcos planejados em sua proéxis. 

Fatos. A facilidade do autor de superar perdas financeiras fazia com que ele não ficasse impactado 

com tais situações. Porém, o diagnóstico da doença fez com que ele tivesse a sensação de perder o poder 

sobre sua própria vida. 

AUTOSSUPERAÇÃO  DO  TEMPERAMENTO  DISPERSIVO 

Autorreflexão. Diante dos fatos e parafatos, o autor aprofundou sua autopesquisa e entendeu que, 

durante esta vida intrafisica, em várias situações conflituosas ou em crises existenciais, aconteceram mar-

cos planejados para que reciclasse traços que comprometiam a sua evolução, mas, devido ao tempe-

ramento dispersivo, ao sentimento de se sentir o dono da situação, o autor negligenciou a importância 

desses eventos intrafísicos marcantes. 

Amparo. O autor percebeu claramente o amparo durante a retomada autevolutiva. Essa mudança 

reforçou a autoestima, ampliou a lucidez sobre seu paradever intermissivo e facilitou a reflexão sobre 

frases pontuais, percebidas na vigília física ordinária ou durante a Tenepes. Seguem quatro frases: 
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1.  “Está tudo sob controle, faça a sua parte!” 

2.  “Acalma a tua mente e vencerás a ansiedade.” 

3.  “Não se intimide diante de seus pensamentos!” 

4.  “O medo da derrota não é maior que o prazer da vitória. Siga em frente!”  

 

Valor. A mudança de atitudes fez com que o autor valorizasse traços-força, antes despercebidos  

e desenvolvesse trafais, traços faltantes. 

Trafores. Os traços-força aprimorados e desenvolvidos pela própria consciência ao longo de inú-

meras vidas manifestam-se com maior frequência na realização da proéxis pessoal e, muitas vezes, a pró-

pria consciência tem dificuldade de identificá-los. Trafores valorizados pelo autor: 

01. Resiliência: capacidade de superar situações conflituosas. 

02. Domínio bioenergético: sustentabilidade energética diante de autoconflitos. 

03. Interassistencialidade: assistir e ser assistido, quando necessário. 

04. Autodidatismo: capacidade de autaprendizado. 

  

Trafal. É um traço faltante na personalidade da consciência a ser desenvolvido por ela mesma. 

Após o seu desenvolvimento, esse trafal pode tornar-se um trafor. O autor entendeu a necessidade de 

desenvolver alguns traços faltantes, importantes para a retomada autevolutiva, a seguir cinco deles: 

01. Foco: avaliar se o empreendimento planejado atende às necessidades proexológicas e dar aca-

bativa a ele. 

02. Planejamento: avaliar os recursos necessários para empreender e elaborar as estratégias. 

03. Coerência: verificar se a decisão tomada está adequada à proposta evolutiva. 

04. Ponderação: refletir sobre a impulsividade diante de situações do cotidiano. 

05. Saber ouvir: a prática da escuta ativa, entendendoe ouvindo a necessidade do outro. 

 

Indicadores. Durante a retomada autevolutiva, o pesquisador vivenciou retrocognições que atua-

ram como indicadores na identificação de comportamentos de abuso de poder e dispersão consciencial. 

Esses indicadores e o seu posicionamento cosmoético foram importantes para superar o que ele chama de 

ponto cego de sua proéxis. 
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ASSISTÊNCIA  AO  PÚBLICO-ALVO 

Exemplarismo. Ao iniciar suas reciclagens, a consciência intermissivista pode tornar-se especia-

lista em assistir conscins ou consciexes carentes com traços semelhantes aos seus.  

Público. O autor relaciona a seguir perfis do seu público alvo interassistencial:  

1. Consciências autoconflitivas: apresentam dificuldades na autogestão de conflitos. 

2. Desorganizadas financeiramente: realizam gastos desnecessários. 

3. Dispersas: são pouca acabativa em seus projetos. 

4. Prepotentes: abusam de seu poder. 

 

Aporte. O aporte existencial é todo e qualquer recurso recebido pela consciência, durante a vida 

intrafisica, decorrente do investimento do maximecanismo interassistencial. Ocorre geralmente na fase 

preparatória da autoproéxis e contribui para o bom desempenho das tarefas interassistênciais. 

Aportes. O autor identificou dois aportes após a retomada autevolutiva: 

1. O ingresso e conclusão do Curso de Conciliação e Mediação para atuar no Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo agregou mais conhecimento para auxiliar outras consciências na resolução de seus 

conflitos. 

2. O acesso aos princípios, normas e paraleis do Paradireito fez com que o autor assumisse com 

lucidez o posicionamento cosmoético, conquistando mais serenidade e autopacificação.  

 

Paradireito. O exercício do Paradireito no cotidiano do autor proporcionou uma nova conduta 

a respeito do direito de todas as consciências com as quais se relaciona. Essa postura diminuiu o auto-

conflito originário do comportamento egoísta.   

Paradigma.  As reciclagens já iniciadas pelo autor reforçaram a mudança do paradigma conflituoso 

para o paradigma conciliador. O pesquisador enfatiza a seguinte máxima: “O que não presta não presta 

mesmo”, porque não adianta dar continuidade às situações diárias não produtivas e conflituosas. 

Paradever. Ao entender a sua responsabilidade evolutiva, o autor assume o paradever do seu últi-

mo curso intermissivo, atualiza o seu Código Pessoal de Cosmoética (CPC), em sincronicidade com  

o fluxo do cosmo. 

CPC. Vieira (2011) define o Código Pessoal de Cosmoética como sendo “a compilação sistemática 

ou o conjunto de normas de retidão, ortopensenidade e autocomportamento policármico do mais alto grau 

moral, criado e seguido pela consciência mais lúcida, em qualquer dimensão existencial”. 
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  Escolhas. Uma das cláusulas trabalhadas pelo autor no momento é a ponderação. O desenvolvi-

mento desse traço contribui para superar o abuso de poder e o temperamento dispersivo. 

Ponderação. É o comportamento da consciência lúcida, diante de situações conflituosas, em que  

a atenção e a reflexão são elementos indispensáveis na resolução de auto e heteroconflitos. 

Emponderamento proexológico. É o resultado da autorretratação do abuso de poder e da autos-

superação do temperamento dispersivo. O autor passou a utilizar o poder com cosmoética, colocando 

foco na consecução de sua proéxis, ampliando, assim, a interassistência e a reconciliação junto aos seus 

grupos, intra e extrafísicos, através do exemplarismo, capacitando-o como conciliador paradireitólogo. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Importância. O autor, em sua autopesquisa, relata a importância da identificação do que qualifica 

como seus megatrafares: o abuso de poder e a dispersão consciencial. O início das reciclagens na área 

financeira, na identificação de prioridades evolutivas, nas inter-relações e no foco em dar acabativa nos 

empreendimentos foi importante para o pesquisador superar o ponto cego de sua proéxis. 

Autogestão. O autor relata ainda que a pacificação íntima contribui muito para a autogestão do 

diagnóstico da doença grave, com a realização de tratamento e acompanhamento médico. 

CPC. A atualização constante do Código Pessoal de Cosmoética realizada pelo autor capacita ainda 

mais a interassistência para a resolução de auto e heteroconflitos, importante para a consecução da pro-

éxis pessoal e grupal. 
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