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Resumo:  

      Este trabalho objetiva descrever e analisar a biografia do cientista Nikola 

Tesla, figura essencial para o desenvolvimento tecnológico do Planeta nos sé-

culos XIX e XX. Primeiramente, é apresentada a biografia de Tesla, com deta-

lhes do seu nascimento, infância, juventude e desenvolvimento como inventor. 

Na sequência, é feita a relação dos seus principais trafores e trafares; ampliando 

a análise por meio do estudo da tridotação consciencial. Em seguida, é feita  

a análise da intersecção proéxica e identidade interassistencial de Tesla. 

Abstract:  

      This work aims to describe and to analyze scientist Nikola Tesla's biography, 

essential figure for the technological development of the Planet in the XIX and 

XX centuries. Firstly, the biography of Tesla is presented, with details of his 

birth, childhood, youth and development as inventor. In the sequence, it’s made 

the relationship of his main strong and weak traits; amplifying the analysis 

through the study of the consciential tri-endowment. Soon afterwards, it’s made 

the analysis of the existential programological intersection and of Tesla’s inter-

assistive identity. 

Resumen:  

      Este trabajo tiene como objetivo describir y analizar la biografía del cien-

tífico Nikola Tesla, figura esencial para el desarrollo tecnológico del planeta en 

los siglos XIX y XX. En primer lugar, es presentada la biografía de Tesla, con 

detalles sobre su nacimiento, infancia, juventud y desarrollo como inventor.  

A continuación, se relacionan sus principales trafores y trafares; ampliándose el 

análisis por medio del estudio de la tridotación conciencial. Luego, es realizado 

análisis de la intersección proéxica y de la identidad interasistencial de Tesla. 
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INTRODUÇÃO 

Tecnologia. A humanidade avançou muito em termos de tecnologia nos últimos dois séculos 

e grande parte desse desenvolvimento deve-se a capacidade inventiva e genialidade de personalidades 

que despontaram em diferentes locais do mundo e em diferentes áreas do conhecimento, contribuindo 

para o avanço da humanidade por meio de suas pesquisas, descobertas e invenções. 

Objetivo. O artigo objetiva descrever e analisar a biografia de Nikola Tesla, um dos maiores ci-

entistas e inventores do século XIX e XX, trazendo à tona seu legado para a humanidade e analisando 

o provável projeto de vida desta personalidade. 

Metodologia. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica a respeito da vida e invenções de 

Nikola Tesla, a pesquisa a respeito da Tridotação Consciencial e de técnicas para a análise proexológica. 

Estrutura. O artigo está dividido nas seguintes seções:  

I.  Biografologia 

II.  Análise Conscienciométrica e Tridotação Consciencial. 

III.  Interseção Proéxica. 

IV.  Modelo de Identidade Interassistencial. 

I.  BIOGRAFOLOGIA 

“A Ciência é, portanto, uma perversão de si mesma, a menos que  

tenha como fim último, melhorar a Humanidade” Nikola Tesla. 

Tempestade. Nikola Tesla nasceu em 10 de julho de 1856, na aldeia de Smiljan, Vojna Krajina, 

Império Austríaco, território da atual Croácia, em uma “noite violentamente tempestuosa” (PROCÓ-

PIO, 2018, p. 28), era o quarto de 5 irmãos, sendo 1 irmão mais velho e 3 irmãs. 

Iluminado. De acordo com Procópio (2018, p. 28): “A noite do seu nascimento foi tão atípica 

que a parteira, em um rompante de superstição, afirmou que os relâmpagos e trovões que riscavam os 

céus indicavam mau presságio. A mãe da criança, protetora, interviu afirmando rispidamente que o fi-

lho, na verdade, seria um ser humano iluminado. Suas palavras foram proféticas”. 

Americano. Em junho de 1884, Tesla mudou-se para os Estados Unidos, estabelecendo-se em 

Nova Iorque e no ano de 1891 tornou-se cidadão americano. 

Dessoma. Tesla dessomou em 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos, na cidade de Nova Iorque, Esta-

dos Unidos. 
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Grupocarma. Conforme Procópio (2018, p. 30), Tesla nasceu “em uma família de pessoas in-

ventivas”, sua mãe, Djouka Mandici era dona de casa e criava seus próprios utensílios domésticos: 

Minha mãe era uma inventora de primeira, e creio que teria conseguido grandes coisas se 

não tivesse tão distante da vida moderna e de suas múltiplas oportunidades. Ela inventava 

e construía todo tipo de ferramentas e instrumentos e tecia as mais belas tramas com fios 

que ela mesma fiava. Ela mesma plantava as sementes, cuidava das plantas e separava as 

fibras (TESLA, 2012, p.11). 

Sacerdote. Seu pai, o reverendo Milutin Tesla, queria que seu filho se dedicasse à profissão cleri-

cal, porém Tesla queria ser engenheiro. Segundo Tesla, em relação ao próprio pai: 

Ele era um homem muito erudito, um autêntico filósofo da natureza, poeta e escritor, e seus 

sermões eram considerados tão eloquentes quanto os de Abraão de Santa Clara. Tinha uma 

memória prodigiosa e frequentemente recitava longos trechos de obras em diversas línguas. 

Muitas vezes comentava, brincando, que se alguns clássicos se perdessem, ele poderia 

recuperá-los. Seu estilo de escrita era muito admirado, com sentenças breves e claras, chei-

as de humor e ironia (TESLA, 2012, p.9). 

Infância. Na sua infância, Tesla passou por um evento que o marcou para o resto de sua vida: em 

um dos seus disparos mentais, visualizou seu irmão, Daniel, caindo de um cavalo na fazenda da sua fa-

mília e, ao tentar evitar a queda, acabou causando um acidente. Mesmo com diferentes versões para 

o ocorrido, Tesla sentia-se responsável pela morte de seu irmão, 7 anos mais velho, considerado mais 

inteligente que o irmão mais novo (PROCÓPIO, 2018, p. 31). 

Intelectualidade. Depois desse acidente, Tesla decidiu que seria o melhor em tudo que fizesse,  

e também, na primeira infância, surgiram as primeiras fobias, que hoje poderiam ser diagnosticadas como 

TOC (transtorno obsessivo-compulsivo). Ainda em sua juventude, Tesla estudava até 20 horas por dia, 

lendo os livros clássicos e os trabalhos de cientistas; seu empenho em estudar era tanto que o diretor da 

escola na qual estudava foi visitar seus pais, pedindo para que ele descansasse (PROCÓPIO, 2018). 

Cronologia. A seguir é elencada a cronologia da vida profissional e acadêmica de Tesla após os 

25 anos de idade (TESLA, 2012; WIKIPÉDIA, 2019): 

1875. Estudou engenharia elétrica no Politécnico Austríaco. 

1878. Mudou-se para Maribor (Eslovênia) e obteve o primeiro emprego (engenheiro assistente). 

1880. Estudou na Universidade Carolina em Praga e mudou-se para Budapeste para trabalhar na 

Companhia Nacional de Telefones, na qual iniciaram as comunicações por telefone em Budapeste. 
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1881. Torna-se eletricista-chefe da Companhia Nacional de Telefones e mais adiante, engenheiro 

do primeiro sistema telefônico do país. 

1882. Mudou-se para Paris e trabalhou como engenheiro na Continental Edison Company, proje-

tando e aperfeiçoando equipamentos elétricos. 

1884. Mudou-se para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Nova Iorque. Foi contratado para 

trabalhar para Thomas Alva Edison na Edison Machine Works, iniciando na função de engenheiro ele-

tricista, instalando e reparando lâmpadas incandescentes. 

1885. Tesla afirmou que poderia reprojetar os motores e geradores de Edison, fazendo melhorias 

de serviço e gerando economia. Edison desafiou Tesla, comprometendo-se a pagar 50 mil dólares de 

prêmio. A tarefa foi cumprida, porém no momento de receber o combinado, Edison respondeu que tra-

tava-se apenas de brincadeira, assim Tesla pediu demissão e rompeu com Edison. 

1885. Após se demitir, Tesla trabalhou cavando valas nas ruas para os cabos de conexão da Wes-

tern Union Telegraph Company e seu supervisor, Alfred S. Brown, observando o talento de Tesla em 

relação às correntes, o apresentou para seu amigo Charles Peck, eles o apoiaram e financiaram em 

1886, juntamente com mais alguns financiadores. 

1887. Tesla abriu a Tesla Eletric Company. Conseguiu trabalhar e apresentar suas primeiras cor-

rentes alternadas polifásicas, porém, os investidores estavam empregando recursos na lâmpada elétrica 

e não estavam interessados na distribuição de energia elétrica, deixando de lado os projetos de Tesla. 

Guerra. Neste momento, inicia-se a “Guerra das Correntes”. No ano de 1887, Tesla fecha con-

trato com grande investidor e vende a patente da corrente alternada para George Westinghouse. George 

convence o governo americano a adotar o modelo-padrão de corrente alternada como meio mais efici-

ente para a distribuição de energia, vencendo a corrente contínua de Edison (WIKIPEDIA, 2019). 

Criações. O cientista criou diversos inventos, dos quais destacam-se 7, elencados na ordem alfabética: 

1.  Bobina de Tesla. 

2.  Campo magnético rotativo. 

3.  Carro elétrico de Tesla. 

4.  Corrente alternada. 

5.  Motor de indução 

6.  Transmissão sem fios. 

7.  Turbina de Tesla. 
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Gescons. Nikola Tesla registrou mais de 700 patentes ao longo de sua vida; escreveu também ar-

tigos para revistas e jornais, assim como livros, dentre eles: Minhas Invenções: A Autobiografia de Ni-

kola Tesla; As fantásticas invenções de Nikola Tesla; e Os Papéis de Tesla. 

II.  ANÁLISE CONSCIENCIOMÉTRICA E TRIDOTAÇÃO CONSCIENCIAL 

Conscienciometria. Para análise conscienciométrica de Tesla, elenca-se 9 dos principais trafores 

(traços-força) e trafares (traços-fardo), dispostos na ordem alfabética: 

A.  Trafores: 

1.  Acabativa. 

2.  Altruísmo. 

3.  Cientificidade. 

4.  Comunicabilidade. 

5.  Intelectualidade. 

6.  Operosidade. 

7.  Parapsiquismo. 

8.  Pragmatismo. 

9.  Vanguardismo. 

B.  Trafares: 

1.  Castidade. 

2.  Extravagância. 

3.  Fobia. 

4.  Hipersensibilidade. 

5.  Impaciência. 

6.  Inadaptabilidade. 

7.  Introversão. 

8.  Misticismo. 

9.  Obcecação. 

Tridotação. “A tridotação consciencial é a qualidade dos 3 talentos conjugados mais úteis ao 

conscienciólogo: a intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabilidade” (VIEIRA, 1994, p. 59). 
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Análise. Ampliando-se a análise conscienciométrica de Nikola Tesla, os autores propõem o estudo de 

sua personalidade baseando-se nos três talentos compondo a tridotação consciencial para aprofundamento. 

Intelectualidade. Considera-se a intelectualidade a: “qualidade, caráter ou natureza do que é in-

telectual, faculdade de compreender; inteligência, intelecto” (HOUAISS, 2009). 

Características. Eis, na ordem alfabética, 5 características principais da intelectualidade para  

a conscin tridotada (VIEIRA, 1994, p. 673): 

1.  Biblioteca pessoal atuante. 

2.  Domínio da informática. 

3.  Escolaridade formal. 

4.  Informação geral, ampla; pessoa viajada. 

5.  Poliglotismo, dominar 2 idiomas além do nativo. 

Inventividade. Tesla utilizava a imaginação, um dos atributos da intelectualidade, para conceber 

as próprias criações (TESLA, 2012, p. 57): 

Durante algum tempo, entreguei-me completamente ao intenso prazer de imaginar máquinas 

e inventar novas formas. Foi talvez o estado mental de maior felicidade por que passei na vi-

da. As ideias vinham em fluxo ininterrupto, e a única dificuldade que eu tinha era de retê-las 

rapidamente. Para mim, as peças dos aparelhos que concebia eram absolutamente reais e tan-

gíveis em cada pormenor, mesmo nas mínimas marcas e sinais de desgaste. Eu adorava ima-

ginar os motores funcionando constantemente, pois assim presentavam uma visão fascinante 

aos olhos da mente. 

Idiomas. Tesla era fluente em diversos idiomas. Além do sérvio, por exemplo, falava 7 outras 

línguas checo, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano e latim (WIKIPEDIA, 2019). 

Dimensões. O parapsiquismo é a capacidade da consciência de comunicar-se com seres ou di-

mensões extrafísicas, através da captação de informações, sinais e sensações, tornando possível o inter-

câmbio interconsciencial lúcido, através da interlocução ou da participação direta nos eventos extrafísi-

cos. O parapsiquismo em si é neutro no que se refere à qualidade das ações e das intenções da consci-

ência perante a vida humana (DAOU, 2005, p. 37). 

Fenômenos. Dentre os fenômenos parapsíquicos estudados pela Conscienciologia, Tesla apresen-

tava com maior frequência esses 4, dispostos na ordem alfabética, conforme descrições em sua autobio-

grafia e análise dos pesquisadores: 

1.  Clarividência: “O jovem era acometido por disparos mentais momentâneos, que o mantinham 

pasmo e ao mesmo tempo paralisado” (PROCÓPIO, 2018, p. 30). Conforme relato de Tesla (2012, p. 11): 
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Na minha infância, sofria de uma estranha perturbação devido ao aparecimento de ima-

gens, geralmente acompanhadas de fortes clarões de luz, que dificultavam a visão de ob-

jetos reais e interferiam em meus pensamentos e atos. Eram retratos de coisas e cenas que 

eu havia realmente visto, nunca de coisas imaginadas. Quando me diziam uma palavra,  

a imagem do objeto que ela designava apresentava-se de modo vívido à minha visão, e às 

vezes eu era incapaz de distinguir se o que via era tangível ou não. 

Flash. “Em uma tarde, enquanto passeava com um amigo por um dos parques da cidade, como 

parte de sua recuperação da forte crise de estresse que quase o matou, o cientista recitava trechos de 

Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe, quando “uma ideia veio como um flash de luz e em um ins-

tante a verdade me foi revelada”. (...) Tesla visualizou e em seguida passou a desenhar no chão do par-

que o que mais tarde seria a base do motor de indução elétrica, cujo princípio é empregado em uma sé-

rie de tecnologias do nosso dia a dia.” (PROCÓPIO, 2018, p. 31). 

2.  Precognição: “Os tais disparos mentais, como o próprio Tesla chamava os episódios, desfe-

riam imagens e cenas desconexas em sua mente, incompreensíveis a princípio, mas que em seguida se 

tornavam mais claras – era como se Tesla acessasse, quem sabe, um universo ou uma dimensão parale-

la no futuro.” (PROCÓPIO, 2018, p. 30). 

3.  Projeção consciente: “Toda noite (e às vezes durante o dia), quando sozinho, eu partia para 

as minhas viagens – via novos lugares, cidades e países; vivia lá, conhecia pessoas e fazia amizades e, 

embora isto seja inacreditável, é fato que elas me eram tão caras como as da vida real e nem um pouco 

menos intensas em suas manifestações” (TESLA, 2012, p. 13). 

4.  Telepatia: “Se a minha explicação estiver correta, seria possível projetar numa tela a imagem 

de qualquer objeto que se concebe e torná-lo visível. Tal avanço revolucionária todas as relações huma-

nas. Estou convencido de que essa maravilha possa ser e será realizada no futuro. Posso acreditar que 

dediquei muita atenção para a solução do problema. Consegui refletir uma dessas imagens, que via em 

minha mente, na mente de outra pessoa, em outro recinto” (TESLA, 2012, p. 12). 

Macrossoma. Outra hipótese a ser aprofundada é a de Nikola Tesla ter portado macrossoma. 

Conforme relatos da autobiografia (2012, p. 24 e p. 25): 

Pouco tempo atrás estava voltando para o hotel. Era uma noite gelada, o chão estava escorre-

gadio e não havia táxi disponível. Meia quadra atrás de mim caminhava outro homem, evi-

dentemente tão ansioso quanto eu por encontrar abrigo. De repente, caí de pernas para o ar. 

No mesmo instante, houve um clarão em meu cérebro. Os nervos responderam, os músculos 

contraíram-se. Girei 180 graus e caí sobre as minhas mãos. Retomei minha caminhada como 

se nada tivesse acontecido, quando o estranho me abordou: “Quantos anos o senhor tem?” 

perguntou ele, observando-me com ar crítico. “Ah, cerca de 59, respondi. “Por quê?”. “Bem, 
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disse ele, “já tinha visto um gato fazer isso, mas não um homem”. (...) “Cerca de um mês 

atrás, queria mandar fazer novos óculose fui a um oculista, que me submeteu aos testes de 

sempre. Olhava para mim incrédulo, enquanto eu lia com facilidade, de uma distância consi-

derável, os menores caracteres impressos. Mas quando eu lhe disse que tinha mais de 60 

anos, ele se engasgou de espanto. 

Comunicabilidade. Pode-se definir comunicabilidade como: qualidade de comunicável; facilida-

de ou disposição de se comunicar (HOUAISS, 2009). 

Timidez. Apesar de Tesla ser tímido, esse traço pessoal não o impedia de escrever e de fazer 

apresentações memoráveis dos seus inventos. 

III.  INTERSEÇÃO PROÉXICA 

Proexologia. Dentro dos estudos da Proexologia, tem-se como hipótese ser o conteúdo da proé-

xis formado pela interseção entre as necessidades evolutivas e as características conscienciais (LO-

CHE, 2007). Nas características conscienciais estão os talentos e trafores da consciência, que ajudarão 

a conscin a atender às necessidades ego, grupo e policármicas. 

 

Fonte: Loche, 2012, p. 15. 

Egocármicas. Dentro das necessidades egocármicas (LOCHE, 2007, p. 9) encontram-se: a autossupe-

ração por meio do desenvolvimento de habilidades ou superação de deficiências; a eliminação de estigmas;  

a qualificação cosmoética do pensene; a superação de trafares; o desenvolvimento de trafores; dentre outros. 

Grupocármicas. O conteúdo grupocármico da proéxis inclui atender diversas necessidades evo-

lutivas alheias, decorrentes do estágio da interprisão grupocármica, exemplos: estancar os atos gerado-

res de interprisão; transpor a vitimização; transpor a recomposição; transcender o grupo evolutivo; 

atender necessidades específicas da coletividade maior (LOCHE, 2007, p. 9). 
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Policarma. A consciência extrapola as necessidades pessoais e do seu grupo mais próximo, atin-

gindo o policarma (LOCHE, 2007, p. 9). 

Necessidades egocármicas. Aprender a lidar de maneira mais saudável com o próprio holosso-

ma: Tesla fumou por certo período de vida; gostava de jogar na juventude; escolheu não estabelecer re-

lacionamento afetivo para se dedicar à ciência; estudava demais (sentia culpa pela morte de seu irmão, 

considerado mais inteligente que ele) e apresentava algumas manias e obsessões. 

Necessidades grupocármicas. Acerto com o irmão mais velho, pois há a possibilidade de Tesla 

ter causado seu acidente e este fato afetou de maneira significativa sua vida; acerto com os colegas de 

trabalho, levando em conta a relação com seu principal adversário de profissão, Edison, e com outras 

pessoas que se envolveram direta ou indiretamente nas suas pesquisas e acabaram por boicotá-las. Mes-

mo com forte oposição, Tesla considerava-se protegido pelo o que considerava poder divino (2012,  

p. 26), o que se coloca como hipótese a intervenção do amparo em sua vida intrafísica: 

Mais do que isso, por ignorância e despreocupação, entrei em todo tipo de dificuldades, pe-

rigos e encrencas, que me safei como que por encanto. Quase me afoguei dezena de vezes, 

quase fui queimado por água fervente e quase enterrado vivo. Estive trancafiado, me perde-

ram e quase morri congelado. Escapei por um triz de cachorros loucos, porcos e outros ani-

mais selvagens. Passei por doenças terríveis e pelos mais estranhos percalços, e parece mi-

lagre o fato de estar são e salvo hoje. Mas ao me lembrar desses incidentes, fico conven-

cido de que minha preservação não foi de todo acidental, mas de fato obra do poder divino. 

Necessidade policármica. Assistir à população mundial por meio dos seus inventos. 

IV.  MODELO DE IDENTIDADE INTERASSISTENCIAL 

Caracterização. De acordo com Loche (2012, p. 276), a identidade interassistencial é composta 

por 5 elementos principais, dispostos na ordem lógica: 

1.  Sujeito interassistencial. Quem faz a assistência. 

2.  Público-alvo proexológico. Quem recebe a assistência? 

3.  Problema evolutivo. Qual a demanda de assistência? 

4.  Solução interassistencial. Qual a forma de assistência? 

5.  Síntese (especialidade). Qual a classificação da assistência realizada? 
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Tabela 1 – Identidade Interassistencial de Nikola Tesla 

Sujeito Interassistencial Nikola Tesla 

Público-alvo proexológico Componentes das populações de diferentes países que começavam a desen-

volver novas tecnologias após a Revolução Industrial. 

Problema evolutivo Revolução tecnológica. 

Solução Interassistencial Criação de invenções que modernizaram o mundo, principalmente em termos 

de comunicação e utilização de energia elétrica. 

Síntese (especialidade) Empreendedorismologia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Prática. Tesla pode ser considerado um dos maiores inventores daquela época e até mesmo deste 

século, pois muitas das suas ideias ainda estão sendo pesquisadas e colocadas em prática. 

Desenvolvimento. Mesmo tendo nascido antes do advento dos Cursos Intermissivos (CI), esse 

cientista contribuiu de diferentes maneiras para o desenvolvimento da humanidade. 

Legado. Escrever sobre a vida e obras dessa personalidade é uma das maneiras de tornar pública 

a importância deste cientista, registrando e mantendo o legado existencial dele vivo e atualizado. 
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