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Resumo:  

      O autor expõe um estudo das próprias vivências no contexto da carreira de ofi-

cial da Força Aérea Brasileira. O relato mostra como o contato com as verpons da 

Conscienciologia e o desenvolvimento lúcido do parapsiquismo auxiliaram na toma-

da de decisões de destino críticas. São detalhados, sob a ótica do Paradigma Cons-

ciencial, 8 argumentos determinantes da maxidissidência pessoal do militarismo: 

desvalorização da vida; antiamparabilidade; nacionalismo; ectopia de trafores; ecto-

pia dos esforços; arbitrariedades; prevalência da forma sobre o conteúdo; e incoerên-

cias. Adicionalmente, são traçados paralelos entre as obrigações impostas aos milita-

res e o sistema escravagista. Os dificultadores e facilitadores do processo da recéxis 

são discutidos, incluindo as intercorrências multidimensionais da dissidência do gru-

po, além da importância do autoposicionamento cosmoético ao lidar com os pedá-

gios proexológicos.  

 

Abstract:  

            The author exposes a study of his own experiences in the context of an offi-

cer’s career in the Brazilian Air force. The report shows how the contact with the 

leading edge relative truth of Conscientiology and the lucid development of the 

parapsyquism aided in the making of decisions of destiny critics. They are detailed, 

under Consciential Paradigm’s s optics, 8 decisive arguments of the personal maxi-

dissidence of  militarism: depreciation of life; antiassistance; nationalism; strong 

traits ectopia; ectopia of efforts; arbitrariness; prevalence of form over content; and 

incoherences. Additionally, it was drawn parallel among the obligations imposed to 

the military ones and the slavering system. The difficulty raisers and facilitators of 

the process of existential recycling are discussed, including the multidimensional 

intercurrences of group dissidence, besides the importance of the Cosmoethics self-

positioning when working with the existential programological tolls.  

 

Resumen:  

            El autor presenta un estudio de sus propias experiencias en su carrera de ofi-

cial de las Fuerzas Aéreas Brasileñas. El informe muestra cómo el contacto con las 

verpúns de la Concienciología y el desarrollo lúcido del parapsiquismo ayudaron en 

la toma de decisiones de destino críticas. Son detallados, desde la perspectiva del pa-

radigma conciencial, 8 argumentos determinantes de la maxidisidencia personal del 

militarismo: desvalorización de la vida; anti-amparabilidad; nacionalismo; ectopia 

de trafores; ectopia de esfuerzos; arbitrariedad; prevalencia de la forma sobre el con-

tenido; e incoherencias. Además, se hacen comparaciones entre las obligaciones im-

puestas a los militares y el sistema esclavista. Se discuten los obstáculos y las ayu-

das al proceso de recexis, incluyendo las complicaciones multidimensionales de su 

disidencia del grupo y la importancia del auto-posicionamiento cosmoético al tratar 

con peajes proexológicos. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Objetivo. O artigo visa a reflexão aprofundada e a organização das ideias pessoais do autor a res-

peito das próprias vivências dentro do militarismo, em especial as relativas ao processo de maxidissi-
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dência ideológica ocorrida no ano de 2009, vincando multidimensionalmente os neoposicionamentos por 

meio do registro grafopensênico, e buscando assim maior nível de autodesassedialidade. Objetiva, adicio-

nalmente, auxiliar conscins e consciexes interessadas na autopesquisa e nas reciclagens intraconscienciais 

relativas à temática do militarismo no contexto da Proexologia.  

Metodologia. Buscou-se uma retrospectiva pormenorizada dos fatos vivenciados, apoiado em ano-

tações e documentos pessoais e, a partir daí uma análise sistemática racional do tema sob a ótica do Para-

digma Consciencial.  

Motivação. Mesmo 3 anos após a saída das Forças Armadas (2013), o autor, quando comentava do 

assunto relativo ao passado, ainda fazia pesadas evocações e trazia para a própria psicosfera parte da 

carga energética e do assédio extrafísico relativo ao período. Denotava assim, assunto mal resolvido intra-

consciencialmente. O paradoxal e incoerente sentimento íntimo belicista contra os militares ainda man-

tinha links pensênicos com o contexto. Boa parte do corte desses links foram trabalhados durante o curso 

Preceptoria Parapsíquica, da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI), 

realizado em fevereiro de 2013.  

Aprofundamento. Contudo, um trabalho de autopesquisa mais profundo se fazia necessário bus-

cando entrever a compreensão de maiores detalhes do processo pessoal com o militarismo. 

Seções. O artigo divide-se em 8 seções. 

I.  Introdução. A presente introdução.  

II.  Contextualização. A contextualização breve da entrada na carreira de militar profissional  

e o contato prévio com verpons conscienciológicas. 

III.  Por que deixar o militarismo? Listagem de argumentos pró-dissidência pessoal. 

IV.  A pressão extrafísica da saída. Série de ocorrências demonstrando o contexto intra e extra-

físicos do processo de dissidência. 

V.  Militarismo e escravagismo. Os paralelos atuais entre o militarismo e o processo da escra-

vidão. 

VI.  O preço da dissidência. Análise das perdas primárias e ganhos secundários da carreira militar. 

VII.  Resultados. Os resultados e acontecimentos pós-dissidência. 

VIII.  Conclusão. As conclusões pessoais sobre o tema. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Universidade. Em 2004 iniciei o curso de Engenharia Mecânica-Aeronáutica como militar da For-

ça Aérea Brasileira (FAB), na cidade de São José dos Campos – SP. No mesmo ano, tive algumas expe-
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riências projetivas espontâneas e por indicação de um colega de turma iniciei os estudos do livro Proje-

ciologia de maneira autodidata. 

Direcionamento. Naturalmente, direcionei meus esforços para trabalhar em atividades de ponta da 

engenharia da FAB. Desenvolvi durante a graduação, trabalhos da área de desenvolvimento de satélites 

de pesquisa e posteriormente tentei realizar o curso de formação de engenheiro de provas, ou engenheiro 

de ensaios em voo, função que envolve risco de morte e é direcionada essencialmente ao desenvolvi-

mento de armamentos aéreos. Curiosamente, de 6 candidatos ao curso, apenas eu tive a inscrição negada 

na ocasião. 

Trabalho. No final de 2008 me formei, sendo promovido ao posto de 1º Tenente Engenheiro. Após 

a formatura, fui transferido para a cidade de São Paulo, passando a trabalhar com manutenção de aero-

naves militares. Assumi também funções típicas de oficial, como serviços armados e comando de tropa. 

IIPC. Desde o início dos estudos do livro Projeciologia em 2004, queria conhecer as atividades do 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) mais de perto, porém o fato de morar 

em São José dos Campos, associado a um certo grau de interiorose pessoal, impediam à época que eu 

fosse à capital do estado assistir a alguma palestra ou curso. Somente no primeiro semestre de 2009 

conheci pessoalmente o Instituto, por meio do Curso Integrado de Projeciologia (CIP). 

Decisão. Nos meses subsequentes, na medida em que tinha mais vivências como militar profis-

sional, e em decorrência de ter cursado o CIP, o nível de conflitividade íntima aumentava a cada dia. 

Cheguei à conclusão que não queria ser mais militar e entrei com requerimento de demissão a pedido.  

Reanálise. Quando decidi pelo pedido de auto-exclusão das fileiras do militarismo, tive algum ní-

vel de reflexão a respeito, porém minha capacidade cognitiva do momento estava restringida pela imersão 

no holopensene obnubilador e a condição de desequilíbrio psicossomático decorrente. Hoje (ano-base: 

2015), com maior isenção pelo distanciamento temporal dos fatos e de posse das consequências mediatas 

dessa decisão crítica, tenho maiores condições de analisar os erros e os acertos da época. 

POR QUE DEIXAR O MILITARISMO? 

Enumeração. Listou-se, inicialmente, 8 argumentos determinantes, no caso pessoal, na decisão de 

pedir baixa da carreira de oficial da FAB: 

1.  Desvalorização da vida. 

2.  Antiamparabilidade. 

3.  Nacionalismo. 

4.  Ectopia de trafores. 
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5.  Ectopia dos esforços. 

6.  Arbitrariedades. 

7.  Prevalência da forma sobre o conteúdo. 

8.  Incoerências. 

DESVALORIZAÇÃO DA VIDA 

Hierarquia. Trabalhava como engenheiro de manutenção de aeronaves e motores de aeronaves, 

sendo responsável técnico por questões críticas envolvendo a segurança de voo. Contudo, dentro dos con-

ceitos basilares do militarismo – o binômio hierarquia-disciplina, o subordinado é impedido não só de 

descumprir, mas também de argumentar com lógica e racionalidade contra qualquer ordem de um supe-

rior. “Ponderar contra superior hierárquico” é transgressão disciplinar devidamente tipificada nos códigos 

militares, punível com restrição de liberdade.  

Omissuper. Desta maneira, quando as ordens de superiores conflitavam com a segurança de voo, 

optava invariavelmente pela conduta pró-segurança de voo, negando-me a assinar como engenheiro docu-

mentos de liberação de aeronaves e peças que considerasse tecnicamente inadequados, apesar da pressão 

da cadeia de comando. Em pouco tempo, já não era considerado um “bom militar”, estando sujeito a tra-

tamento diferenciado. 

Orientação. Um oficial hierarquicamente superior orientou que eu não deveria ter preocupação ex-

cessiva com a questão da segurança dos pilotos, pois a profissão de militar tinha como condição inerente 

o risco de morte. 

Acidentes. De fato, são muito recorrentes na FAB os acidentes aéreos com dessoma por conta das 

omissões referentes à segurança de voo. Contudo, muitos desses fatos não se tornam públicos e há senso 

de acobertamento nas investigações de acidentes aéreos militares.  

ANTIAMPARABILIDADE 

Objetivo. A finalidade última do meu trabalho era absolutamente espúria e anticosmoética: Manter 

máquinas de matar em condições de pleno emprego a um baixo custo financeiro.  

Afinização. A conscin que trabalha em atividade com tal materpensene naturalmente se afiniza com 

os assediadores e guias cegos extrafísicos, consciências cujo nível de cosmoética é ainda primário. 

Amparologia. O mais inteligente é a conscin buscar o desenvolvimento de atividades assistenciais, 

pois se candidata a trabalhar ombro a ombro com os amparadores de função, consciências extrafísicas 

cuja ortopensenidade e autexemplarismo são capazes de dinamizar a evolução pessoal e grupal. 
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NACIONALISMO 

Doutrina. O conceito de nacionalismo sempre me pareceu algo positivo, na medida em que o indi-

víduo renuncia em parte seu individualismo por um bem comum maior. Muitos militares consideram-se, 

baseados nisto, como personalidades assistenciais e abnegadas.  

Paradigma. Contudo, sob a ótica do Paradigma Consciencial, a doutrina nacionalista não se sus-

tenta, pois a consciência não tem uma única pátria. Defender uma em decorrência de outra é criar e es-

timular fronteiras e separações inexistentes do ponto de vista multidimensional. O nacionalismo é a base, 

no limite, do automartírio nas guerras. 

Antiproexologia. De acordo com a Evoluciologia, a conscin ressoma em diferentes países ao longo 

das seriéxis. Não há lógica evolutiva na defesa sectária de uma nação, razão pela qual o auxílio no desen-

volvimento, manutenção e emprego do aparato belicista de um país pode ser considerada atitude anti-

proéxis ao intermissivista mais lúcido.  

ECTOPIA DOS TRAFORES 

Conscienciometria. Os militares possuem série de trafores grupais, por exemplo estes 6 traços: 

1.  Educação. A boa educação escolar é um forte valor grupal e institucional. Os colégios militares 

e as instituições de ensino superior sob administração militar são referenciais de excelência de ensino no 

país. Na ocorrência de corte de verbas, as escolas são invariavelmente preservadas. 

2.  Liderança. A capacidade de liderar grupos é parte indissociável da formação de oficiais, muito 

além da caricatural imposição da patente sobre o subordinado (platinada). 

3.  Vontade. A superação dos próprios limites é ínsita ao desenvolvimento do militar. 

4.  Autodisciplina. As sinapses da antidispersividade no direcionamento dos esforços. 

5.  Grupalidade. A formação do militar é voltada para a valorização do grupo. A vivência em alo-

jamentos (beliches), os treinamentos, as manobras e as formaturas, forjam a personalidade para a supe-

ração grupal de dificuldades. 

6.  Senso de coletividade. Servir ao país e trabalhar pelo bem comum de uma grande população  

é motivo real de orgulho de muitas destas conscins. 

Qualificação. Contudo podemos refletir que: 

1.  A educação escolar ainda não é educação parapsíquica. 

2.  O líder militar ainda não é epicentro consciencial cosmoético. 

3.  A superação de limites ainda não é reciclagem intraconsciencial. 

4.  A antidispersão ainda não é megafoco autevolutivo. 
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5.  O trabalho em grupo ainda não é evolução grupal. 

6.  Servir ao país ainda não é ser minipeça lúcida dentro do maximecanismo. 

Transmigraciologia. Um megatrafor, quando direcionado para fins bélicos, pode candidatar a 

consciência à transmigração interplanetária. 

ECTOPIA DOS ESFORÇOS 

Regras. Até o ano de 2015, os militares das Forças Armadas eram proibidos de usar guarda-chuva 

em condição de precipitação atmosférica, pois, apesar de não ser desautorizada explicitamente, tal situa-

ção também não era prevista explicitamente em regulamento. Ao militar, o que não é previsto, não é per-

mitido.  

Evitação. Este autor enfrentou dias de chuva por várias vezes sem guarda-chuva, evitando assim 

eventual punição por parte de algum superior hierárquico.  

Ilogicidade. Este é um de muitos exemplos dos autesforços inúteis e sem sentido a que o militar se 

sujeita em sua rotina diária.  

DE  NADA  ADIANTA  A  VONTADE  INQUEBRANTÁVEL  SE  AINDA  

NÃO  HÁ  QUALIFICAÇÃO  DA  INTENCIONALIDADE  E  DA  AUTORGANIZAÇÃO. 

 

ARBITRARIEDADES 

Binômio. A manutenção do binômio hierarquia-disciplina, base constitucional do funcionamento 

de toda a estrutura militar, apresenta como consequência uma curiosa dissonância na punição de diferen-

tes desvios de conduta, dependendo da gravidade. 

Ordem. Há uma preocupação em punir exemplarmente as pequenas transgressões disciplinares de 

menor potencial ofensivo, com o intuito de manter um clima geral de ordem nos quartéis. Numerosos 

processos administrativos disciplinares, em geral contra militares do baixo escalão, são gerados, por 

exemplo, no intuito de punir estes 5 atos: 

1.  Barba. A barba mal aparada. 

2.  Cinto. A fivela do cinto não lustrada. 

3.  Cabelo. O tamanho do corte de cabelo acima do previsto em regulamento. 

4.  Cobertura. A permanência em locais abertos sem o uso de cobertura (bibico, quepe, boina). 

5.  Continência. A ausência de continência ao superior hierárquico, ao primeiro encontro de cada 

turno. 
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Cultura. Já a correição de atos de maior gravidade, em especial aos oficiais de alta patente, é con-

duta exceção na instituição, pois além de abalar a autoridade das lideranças sobre a cadeia de comando, 

traz desgastes à imagem de reserva moral que as Forças Armadas gozam frente à sociedade. A cultura da 

impunidade é observável, por exemplo, nos seguintes 4 fatos observados por este autor enquanto militar:  

1.  Normas. A edição generalizada de portarias e regulamentos internos inconstitucionais, não 

revogados para evitar constrangimentos entre os pares. 

2.  Arbitrariedades. Os desvios de poder, com intuito de punir e perseguir subordinados, muito 

além dos limites legais e regulamentares, rotineiros. 

3.  Assedin. O assédio moral de subordinados, gerando distúrbios psíquicos por vezes irreversíveis, 

considerados normais. 

4.  Acidentes. A investigação de acidentes aéreos militares, realizadas pelos próprios militares, 

inconclusivas por conveniência institucional. 

Corporativismo. A retidão de conduta do militar, apesar de ser de fato um valor, é ainda restrito 

pela defesa intransigente do corporativismo, no caso um valor hierarquicamente superior ao primeiro. 

Tendo em vista a Cosmoética, a moral militar é, portanto, ainda muito rudimentar. 

PREVALÊNCIA DA FORMA SOBRE O CONTEÚDO 

Confor. A preocupação excessiva com a autoimagem permeia os atos diuturnos do militar, mesmo 

que em detrimento da essência. Tal atitude pode ser observada no nível micro, da conscin, e no nível ma-

cro, da instituição. 

Exemplologia. Eis, em ordem alfabética, 5 exemplos observados por este autor enquanto militar, 

denotando tal preocupação: 

1.  Cronêmica. O prazo de entrega da manutenção das aeronaves, tido como mais importante que 

os itens de segurança de voo. 

2.  Holopensene. As organizações militares invariavelmente apresentam padrão energético doentio, 

predispondo e retroalimentando o assédio intra e extrafísico, e as vampirizações urbi et orbi. Esta reali-

dade é sustentada a partir da pensenidade grupal, a essência institucional última, sendo inescondível  

à conscin parapsíquica lúcida.  

3.  Lustração. A verificação exaustiva da graxa nos sapatos e a flanela de bolso são uns dos itens 

básicos do militar-padrão. 

4.  Pintura. A pintura exaustiva das construções, inclusive do chão, às vésperas da visita de auto-

ridades, apenas nos locais previamente planejados para a visita. 
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5.  Suntuosidade. O banquete luxuoso na visita de autoridades, em contraponto ao macarrão com 

salsicha servido à tropa, sob a justificativa das verbas escassas. 

6.  Vestimenta. A barba bem aparada e o alinhamento do fardamento sendo na prática mais rele-

vantes à carreira que a qualidade técnica do trabalho desenvolvido. 

EV. Este autor, a partir da vivência do estado vibracional, começou a perceber com maior inten-

sidade as repercussões energéticas diuturnas do ambiente de trabalho sobre a autopensenidade e a própria 

saúde holossomática. Neste caso, a autolucidez parapsíquica foi determinante no entendimento das auto-

corrupções e autojustificativas pró-militarismo. 

INCOERÊNCIAS 

Autocoerência. Pensar em assistência libertária por meio da tares, enquanto o próprio trabalho en-

volve necessariamente a subjugação e a moldagem de outrem em forma holopensênica patológica, denota 

nível de incoerência básica do intermissivista ciente das suas prioridades proexológicas. 

Repetições. Eis, a seguir, 10 condutas repetidas exaustivamente pelo militar: 

01.  A continência. 

02.  A marcha. 

03.  A posição de sentido ao ouvir o hino nacional. 

04.  O “Sim, senhor!”. 

05.  Os movimentos somáticos condicionados pelos toques de corneta. 

06.  O ato de cobrir a cabeça (quepe, bibico) em locais abertos. 

07.  O ato de engraxar os sapatos. 

08.  O ato de conversar com o superior hierárquico em posição de descansar. 

09.  O ato de executar ordens sem questionamento. 

10.  O ato de não aceitar questionamento dos subordinados. 

Parapsicóticos. Por hipótese, o nível de condicionamento a que o militar está sujeito ao longo dos 

anos implica em grande tendência à parapsicose pós-dessomática. De fato, era possível perceber as cons-

ciexes parapsicóticas retroalimentando o holopensene patológico do local de trabalho. O contexto extra-

físico era mais perceptível na posição de comando de tropa, pela condição de epicentro energético (no 

caso patológico) do grupo. 
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A PRESSÃO INTRAFÍSICA E EXTRAFÍSICA DA SAÍDA 

Sectarismo. Um traço conscienciométrico comum observado no grupo militar é o sectarismo con-

tra civis, visto como casta inferior. Assim, quando um militar opta por deixar a caserna e retornar à vida 

paisana, é encarado pelo grupo como traidor da nação, um aproveitador. 

Coerção. No ano de 2009, as 3 Forças Armadas do Brasil possuíam regulamentos internos obri-

gando o militar a informar ao comandante por escrito, caso pretendesse realizar algum concurso público. 

Se informasse, era comum receber tratamento diferenciado a partir dali. E se não informasse e fosse des-

coberto, estaria sujeito à detenção. Sendo comum os casos de perseguição e prisão arbitrária de militares 

que pedem baixa do serviço ativo. 

Multidimensionalidade. As atitudes de intolerância e agressividade observáveis pelo grupo contra 

demissionários são, entretanto, uma ponta do iceberg. O contexto multidimensional é bem mais complexo 

e merece análise mais detalhada. 

Extrafisicologia. Em minha casuística é possível antever um pouco além da intrafisicalidade e tra-

çar algumas hipóteses do mecanismo extrafísico envolvido. 

Projeção. Em abril de 2009, experiência bastante relevante ocorreu durante o laboratório de técni-

cas projetivas do CIP. A professora que estava coordenando a técnica relatou ter me visto projetado, cer-

cado por muitas consciexes de paravisual militar utilizando fardamento camuflado. Ao se aproximar, uma 

das consciexes afirmou que não deveriam mexer comigo, pois eu pertencia àquele grupo. 

Antissinalética. Não rememorei a experiência relatada, apenas acordando com a região da nuca  

e os ombros doloridos, atribuindo ao travesseiro desconfortável. 

Demissão. Nos meses subsequentes, na medida em que tinha mais vivências como militar profis-

sional, cheguei à conclusão que não queria ser mais militar e entrei com requerimento administrativo de 

demissão a pedido.  

Contrapensenes. Após 4 meses sem resposta à demissão, fui diagnosticado com depressão. Nesse 

meio tempo, muitas conscins tentaram me dissuadir a retirar meu requerimento e desistir do pedido. 

Auxílio. Consegui minha carta de alforria da FAB em novembro de 2009, com auxílio de advo-

gado, ex-militar, que já havia trabalhado em mais de 100 processos judiciais de desligamento de oficiais 

das Forças Armadas. 

Desassédio. Ao receber a ligação do advogado e me informar a decisão judicial, senti como se car-

ga imensa de energia negativa se dissipasse instantaneamente. A pressão sobre os ombros que vinha se 

acumulando durante meses desapareceu e também o distúrbio psíquico de depressão. A partir do mo-

mento que me tornei paisano, parecia que eu não tinha mais utilidade às consciexes.  
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Fome. Saí sob reprovação e maus agouros de muitos colegas de trabalho. Um superior hierárquico 

afirmou que saindo da FAB eu passaria fome. 

Vampirização. Por hipótese, um grupo de consciexes assediadoras atuou sobre mim tentando evitar 

ou dificultar um processo de esclarecimento durante o CIP e minha consequente dissidência. Tal grupo 

queria me manter dentro do militarismo independente da minha vontade e permaneceu conduzindo intru-

sões pensênicas profundas até o momento da minha efetiva saída.  

Conduta. O modus operandi das conscins e consciexes militares em relação à evitação e condução 

das dissidências ideológicas parece ser basicamente o mesmo:  

A.  Intrafísico. O uso arbitrário de leis e regulamentos busca forçar a conscin a permanecer no 

grupo, mesmo que contra sua própria vontade. 

B.  Extrafísico. As consciexes promotoras de intrusões pensênicas buscam forçar a conscin a per-

manecer no grupo, mesmo que contra sua própria vontade. 

Cosmoética. Os amparadores extrafísicos, ao contrário dos guias cegos e assediadores, sempre 

respeitam o livre arbítrio do indivíduo, mesmo discordando de seus atos. 

Censuras. Um segundo paralelo interessante é relativo à publicação de gescons e a atuação de 

conscins e consciexes no processo. 

Livro. Em 2010, o Comando da Aeronáutica tentou na justiça censurar e impedir a distribuição de 

obra de direito intitulada “Manual Prático do Militar”, além de entrar com representação criminal contra 

o autor. Todos os pedidos foram devidamente negados. Escrito por um ex-militar, o livro de caráter tarís-

tico se destaca pelo ineditismo e por compilar casos de abuso de autoridade, além de expor técnicas jurí-

dicas que podem ser utilizadas na defesa de militares contra as arbitrariedades nos quartéis. 

Artigo. Durante a escrita desse artigo, este autor, ao buscar o esclarecimento de conscins e cons-

ciexes a respeito do tema do militarismo, sob a ótica do paradigma consciencial, sofreu vários ataques 

extrafísicos e tentativas repetidas de dissuasão visando a desistência do trabalho. 

Imaturidade. A consciência que ainda defende a censura, independente das justificativas, ainda 

está longe da holomaturidade. 

Reurbex. Baseado no nível de vampirização energética dos quartéis é possível compreender em 

parte o porquê da pressão censuradora, cuja base é extrafísica. A escrita sobre a temática, em tese, auxilia 

na orientação e consequente encaminhamento de consciexes ligadas a tais ambientes, promovendo supor-

te às reurbanizações extrafísicas. Toda reurbanização move situações já estabelecidas. 
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MILITARISMO E ESCRAVAGISMO 

Restituição. A principal barreira à minha saída das Forças Armadas era a dívida com a União. Todo 

oficial com menos de 5 anos de formado possui, por força de lei, a obrigação de indenizar os cofres 

públicos pelos custos de sua própria formação. 

Impagável. Embora possa parecer a princípio uma regra lógica, na prática a arbitrariedade dos cri-

térios de cálculo cria dívidas impagáveis pelo oficial, chegando tal valor, em alguns casos, à casa dos R$ 

500 mil. Não há nenhum exagero em afirmar que hoje, no Brasil, milhares de jovens das Forças Armadas 

trabalham na condição análoga à escravidão. 

Escravagismo. Situações congêneres são constantemente denunciadas pelo Ministério Público do 

Trabalho, por exemplo, em áreas rurais no interior do país, onde ferramentas de trabalho e comida são 

vendidas a boias-frias, que possuindo salário insuficiente para pagar os próprios gastos, se vêm obrigados 

a trabalhar indefinidamente para o empregador. 

Anacronismo. Há a seguinte diferença básica nos 2 casos: uma é considerada crime e combatido 

pelo Poder Público por intermédio de campanhas e ações de fiscalização, enquanto a outra é devidamente 

regulada em Lei. Os direitos e garantias fundamentais do cidadão não são em todo aplicáveis ao militar 

profissional no arcabouço legal de vários países. No Brasil, a Constituição prevê que tais conscins não 

têm direito ao habeas corpus.  

Descanso. Mesmo em tempo de paz, não há direito a descanso semanal, nem limitação da jornada 

de trabalho. O militar é militar 24 horas por dia. O descanso é, portanto, um favor concedido pela auto-

ridade, e pode ser suspenso sem justificativa. Na prática, o ordenamento legal concede aos comandantes 

das Organizações Militares uma grande margem para o exercício arbitrário das próprias vontades.  

Conscrição. Não se deve esquecer ainda a questão do serviço militar obrigatório. Apesar de já ter 

sido abolido em vários países, principalmente na Europa, o trabalho de caráter antivoluntário perdura no 

Brasil. 

O PREÇO DA DISSIDÊNCIA 

Precificação. Toda maxidissidência ideológica tem um preço a ser pago. São os ganhos secun-

dários que a conscin deve abrir mão para sair de uma condição e alcançar manifestação de maior patamar 

cosmoético. Nem sempre fica nítido qual é esse preço. O caso pessoal deste autor destaca-se pela 

condição didática. O preço da dissidência era literalmente um preço em valores monetários, no caso valor 

aproximado de R$ 170 mil, acrescidos de juros e correção. 
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Nitidez. Existia a opção de esperar por 5 anos exercendo as funções como militar e pedir baixa sem 

ter de pagar a indenização. Contudo, se a dissidência tem um preço, há também um preço da não-dissi-

dência, equivalente à perda primária da conscin em se manter na zona de conforto. Na casuística pessoal, 

principalmente devido ao aumento de lucidez proporcionado pelos conceitos estudados no CIP e pela 

ampliação das autovivências parapsíquicas, as perdas primárias tornaram-se mais nítidas. A mais determi-

nante era estar em atividade com desvio proexológico evidente, direcionando, portanto, meus esforços 

pensênicos diários na direção da melex inevitável. Tal conjuntura me deixou, na verdade, em zona de 

desconforto pró-evolutiva. 

Penitência. Denotaria falta de inteligência evolutiva me manter 5 anos em atividade assediadora 

antiproexológica, apenas esperando o tempo passar. Seria a típica postura religiosa autovitimizante da 

crença no carma como algo a se pagar, negando a assunção do autenfrentamento com o máximo de auto-

discernimento visando as autossuperações evolutivas e a holomaturidade. 

Assistenciologia. Em termos proexológicos, uma ponderação que se faz necessária é a assistência 

que somente eu poderia realizar naquele ambiente. Com relação a isso, minha percepção pessoal é que  

a assistência tarística possível era bastante limitada pelo pequeno número de conscins assistíveis, ou seja, 

abertas a algum tipo de assistência. De fato, como pude comprovar depois, a maior assistência que eu 

realizei dentro do grupo foi o exemplarismo do meu processo de saída. 

Solução. A Lei do Maior Esforço se impôs, embora sem dinheiro para pagar a indenização, possuía 

recursos para me manter sem trabalhar por 2 anos, desde que voltasse para a morar com minha mãe. 

Tracei a estratégia de direcionar meus esforços para conseguir um novo emprego que fosse cosmoético  

e com o maior salário inicial possível, pensando em um desfazimento rápido da interprisão e na recupe-

ração da liberdade de manifestação proexológica. 

Escolha. A melhor opção na época foi prestar concursos públicos. A área pública é sempre área 

crítica, principalmente devido à condição de corrupção endêmica do setor. Assim, busquei instituições de 

reconhecida seriedade, onde a prevalência do caráter técnico sobre o político não criasse conflitos cosmo-

éticos evidentes na essência do trabalho.  

Transição. Este autor não defende a carreira pública como a condição ideal, a mais avançada, para 

o intermissivista parapsíquico interassistencial lúcido, contudo, julga que esta possibilitou a transição 

mais adequada dentro da problemática enfrentada. 

Bússola. Exatamente 2 anos depois de minha demissão do serviço ativo, iniciei novo trabalho. 

Iniciei também o voluntariado conscienciológico, buscando o realinhamento proexológico pelo desen-

volvimento prioritário do epicentrismo assistencial.  
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RESULTADOS 

Libertação. Após tentar meses administrativamente minha demissão e conseguir, apenas por força 

de decisão judicial, ser libertado, passei a me dedicar ao estudo dos processos de indenização de ex-ofi-

ciais demissionários das Forças Armadas. 

Autodidatismo. Aprendi os princípios básicos de Direito Constitucional e Administrativo. Estudei 

um total aproximado de 50 processos visando à construção da base de minha defesa no processo judicial, 

que não foi simplesmente terceirizada a um advogado. O fato de não terceirizar a confecção de peça de 

defesa tinha como objetivo a manutenção apenas de argumentos que considerava cosmoéticos e não haver 

desvio da realidade dos fatos.  

Grupocarmologia. Infelizmente, no exercício da advocacia da socin patológica ainda predomina  

o gersismo mantenedor das interprisões grupais. 

Isonomia. Considerava justo haver ressarcimento de minha parte à União por gastos na minha for-

mação, pois durante 3 anos recebi soldo de Aspirante a Oficial, enquanto colegas de turma civis, muitos 

em dificuldade financeira, frequentavam o mesmo curso sem nada receber. 

Legislogia. A seguir 2 pontos, os mais relevantes, no tratamento legal do meu desligamento:  

1.  Escravagismo. Condicionamento da demissão ao prévio pagamento integral das despesas, sem 

possibilidade de discussão ou parcelamento, gerando a condição análoga a de escravo. 

2.  Desviaciologia. O valor de indenização calculado de maneira extorsiva, com critérios obscuros  

e claro viés coercitivo e punitivo, um óbvio desvio de finalidade da Lei, que prevê o mero ressarcimento 

dos custos de formação. 

 

OS  DESVIOS  DO  DIREITO  EM  RELAÇÃO  AO  PARADIREITO  AINDA  SÃO  EXPRESSIVOS,  

POIS  O  PRIMEIRO  SE  BASEIA  NA  MORAL  HUMANA,  O  SEGUNDO  NA  COSMOÉTICA.  

A  CONSCIN  QUE  UTILIZA  AS  FERRAMENTAS  DO  DIREITO  APENAS  QUANDO  

ALINHADAS  AO  PARADIREITO  TENDE  A  ACERTAR  MAIS. 

 

Portaria. Poucos meses depois de reunida a peça de defesa ao processo, a FAB reeditou a forma 

das indenizações aplicáveis a todos os ex-oficiais. A nova metodologia considerava exatamente os pontos 

que questionei em minha petição. Nada a mais, nada a menos. Meu processo foi revisto pela própria 

União sem julgamento de mérito, fato não verificado por mim em nenhum dos processos estudados.  

A dívida foi recalculada para menos de um terço do valor inicial. 
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Epicentro. Tendo entrado em contato com mais de uma centena de ex-oficiais, para discussão e es-

tudo dos processos de demissão nas 3 forças, acabei me tornando referência no assunto. Nos meses 

subsequentes recebi muitas ligações de pessoas conhecidas e desconhecidas procurando orientações para 

deixar o oficialato.  

Singularidade. Fato curioso foi eu ter sido requisitado pelo advogado do meu caso, com natura-

lidade, para resolver questões burocráticas no Fórum, a respeito do processo de demissão de um desco-

nhecido, gratuitamente. Não tendo eu intimidade com o advogado e sendo eu o cliente, a princípio o pe-

dido pode ser encarado como fato incomum. Contudo, por hipótese, ocorreu ali um processo de assis-

tência e, provável, uma oportunidade de desfazimento de uma interprisão grupocármica. 

Autexemplo. Uma das questões que mais me deram força para enfrentar a situação da saída da 

FAB foi ver o pedido de demissão de um colega de turma. Da mesma maneira, o autoposicionamento 

pela dissidência pessoal do militarismo, mesmo levando em conta as pesadas dívidas a arcar inicialmente, 

trouxeram impacto positivo para o grupo mais próximo. Assim, diversos oficiais próximos a mim, insatis-

feitos com o militarismo, pediram demissão do serviço ativo nos meses subsequentes. 

Halo. Se no intrafísico a questão do efeito halo é, até certo ponto, explícita, quais as repercussões 

grupocármicas multidimensionais de um processo de maxidissidência? Este é ainda tema de pesquisa des-

te autor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fatores. A convergência de fatos positivos pós-demissão pode ser creditada aos seguintes aspectos: 

A.  Realinhamento proexológico. O alinhamento de proéxis, a partir da priorização do epicentris-

mo assistencial, coloca a conscin no fluxo do cosmos. O voluntariado conscienciológico e as recins foram 

determinantes para a fixação de holopensene mais sadio, atrator de condições mais positivas. 

B.  CPC. A cosmoética como conduta-padrão no desenvolvimento do processo judicial parece ter 

sido base para solução rápida e efetiva da problemática que me envolvia, pela predisposição à atuação 

dos amparadores. Alguns colegas com processos quase idênticos ao meu tiveram séries de contrafluxos 

 e dificuldades expressivamente maiores, reforçando a hipótese. 

C.  Animismo. O direcionamento da própria vontade, dos esforços pessoais e da autopensenidade, 

com a priorização do mentalsoma e foco na solução, auxiliou a atuação do maximecanismo. 

Autopesquisa. Apesar de razoável índício de desvio de proéxis na época de estar, na análise dos re-

sultados pós-dissidência do processo militar é possível traçar a hipótese de o presente relato se tratar de  

 



107 
 

 

DAIBERT, Alexandre.   Maxidissidência do Militarismo                                                           Proexologia, Vol. 1, N. 1 | 2015 

caso de infiltração cosmoética a menor, na qual a conscin cumpre tarefa com baixa lucidez, com base nos 

seguintes argumentos: 

1.  Amparo. Parece ter ocorrido espécie de preservação no direcionamento de carreira promovido 

pelos amparadores. Em tese poderia ter ido trabalhar dentro da FAB em outras unidades, com maior 

“qualidade de vida” e desafios intelectuais de ponta, a exemplo de vários colegas de turma. Por exemplo, 

caso minha inscrição para o cobiçado curso de engenheiro de provas tivesse sido aceita, o mais provável 

era a manutenção da zona de conforto por tempo prolongado ou até mesmo a perda do rumo proexo-

lógico.  

2.  Assistência. Ainda no aspecto financeiro, a condição de militar permitiu a compra de aparta-

mento para a minha mãe ainda no período de graduação, possibilitando a antecipação desta assistência 

considerada prioritária no contexto pessoal. 

3.  Dissidência. A partir da maxidissidência pessoal foi possível assistir outros oficiais no processo 

de dissidência tanto pelo exemplo quanto pela orientação jurídica. 

4.  Esclarecimento. As vivências como militar profissional permitem hoje esclarecer a respeito do 

processo do militarismo com autoridade moral, tanto na docência conscienciológica quanto por meio da 

escrita. 

5.  Interprisão. Não foi possível identificar nenhum ato enquanto militar que pudesse causar inter-

prisões sérias. Quando confrontado com atos passíveis de gerar interprisões, sempre se pagou o preço 

pelos posicionamentos mais cosmoéticos. 

6.  Resolução. O tempo entre me formar, começar a trabalhar, passar por crise de crescimento  

e conseguir passar para a reserva foram apenas 11 meses. Depois, a questão financeira da dívida foi resol-

vida muito rápidamente por boa colocação profissional e resolução judicial célere e favorável. 

Automimetismo. As Forças Armadas são instituições ainda necessárias neste planeta-hospital, 

contudo, cada conscin deve analisar com o máximo de autocrítica se a vivência como militar profissional 

ainda é necessária no desenvolvimento da autoproéxis ou se, ao contrário, constitui automimese já dis-

pensável.  

O  AUTOPOSICIONAMENTO  DA  CONSCIN  MAXIDISSIDENTE,  QUANDO ASSENTADO   

NA  COSMOÉTICA,  REPERCUTE  MULTIDIMENSIONALMENTE, PROPICIANDO   

A  ABERTURA  DE  CAMINHOS  E  A  SUPERAÇÃO  DE OBSTÁCULOS   

PROEXOLÓGICOS  APARENTEMENTE  INTRANSPONÍVEIS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou o cotejo entre o alinhamento dos objetivos exis-

tenciais e a condição profissional pessoal na atualidade? Qual o balanço faz das perdas primárias e ga-

nhos secundários do binômio carreira profissional-autoproéxis?  
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