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Resumo:  

      Este artigo tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre o autoritarismo e res-

pectivo impacto na consecução da proéxis (programação existencial). Se planejamos 

uma vida, cujo objetivo envolve assistência as outras consciências, o autoritarismo, 

evidenciado nos mais diversos contextos de atuação, é um traço que inviabiliza essa 

tarefa e precisa ser superado. A consciência com perfil autoritário tende a dominar  

e impor sua vontade, agindo na contramão da assistencialidade. O estudo desse traço 

foi baseado na autopesquisa da autora, que aborda características, etapas para reci-

clagem e técnicas de autossuperação. O método aplicado foi observação e análise do 

comportamento pessoal, do ambiente profissional e pesquisas bibliográficas. 

 

Abstract:  

      This article has for objective to present a reflection on authoritarianism and its 

impact in the execution of the existential program. Therefore, if we plan a life, who-

se objective involves assistance to other consciousnesses, the authoritarianism, evi-

denced in most several contexts of performance, is a trait that makes unfeasible that 

task and it needs to be overcome. The consciousness with authoritarian profile tends 

to dominate and to impose his/her will, acting in the wrong side of assistance. The 

study of that line was based on the author's self-research that approach characte-

ristics, stages for recycling and self-surpassing techniques. The applied method was 

observation and analysis of the personal behavior, professional atmosphere and bi-

bliographical researches.  

 

Resumen:  

      Este artículo tiene como objetivo presentar una reflexión sobre el autoritarismo  

y su impacto en la ejecución de la proexis. Si planeamos una vida cuyo objetivo in-

volucra la asistencia a otras conciencias, el autoritarismo, evidenciado en los más 

diversos contextos de actuación, es un rasgo que hace inviable esa tarea y que nece-

sita ser superado. La conciencia con un perfil autoritario tiende a dominar e imponer 

su voluntad, actuando en contra de la asistencialidad. El estudio de ese rasgo se basa 

en la auto-investigación de la autora, que aborda características, etapas para el reci-

claje y técnicas de auto-superación. El método aplicado ha sido la observación y el 

análisis del comportamiento personal, del ambiente profesional; e investigaciones 

bibliográficas. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Definição. Autoritarismo é o comportamento da consciência que visa impor sua vontade ou neces-

sidade às outras consciências, desconsiderando os interesses evolutivos, magnos da grupalidade. Está as-

sociado ao mau uso do poder, dominação e opressão. 
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Sinonímia: 1.  Despotismo; arrogância; soberba. 2.  Imposição; dominação; cerceamento da liber-

dade individual. 3.  Atitude anticosmoética; atitude antiproéxis. 

Antonímia: 1.  Democracia. 2.  Anarquia. 3.  Antiautoritarismo. 4.  Meritocracia. 5.  Cosmocracia.  

6.  Fraternismo. 7.  Interassistência. 

Imposição. A consciência com postura autoritária tenta impor sua vontade, seu método e seu co-

nhecimento. Sua inflexibilidade frequentemente gera desconforto, irritabilidade e intolerância para o gru-

po onde está inserida, possibilitando a atuação de assédios intra e extrafísicos.  

Dissimulação. Existe também um autoritarismo que é sutil, disfarçado de boas intenções, capaz de 

seduzir seu público-alvo a exemplo do nazismo que conquistou uma nação e ganhou adeptos pelo mundo.  

Abordagens. Para impor sua vontade, a consciência utiliza o conhecimento técnico / científico, 

místico, informações privilegiadas e outros artefatos do saber, capazes de provar por A + B que sua ló-

gica e seu raciocínio estão corretos ou são os melhores. Quando esta estratégia não alcança o objetivo 

desejado, pode usar a autoridade vigente, o poder econômico ou a força física para garantir o sucesso de 

suas incursões.  

Manipulações Conscienciais. A consciência autoritária pode utilizar de manipulações anticosmo-

éticas para influenciar os indivíduos e atingir seus objetivos. Eis alguns exemplos: 

1.  Emocional. A chantagem emocional: o filho ameaça sair de casa porque foi repreendido. 

2.  Financeira. A chantagem financeira: o cliente ameaça cancelar contrato se não obtiver desconto. 

3.  Poder. O assédio moral entre chefe e subordinado. 

4.  Vitimização. O profissional que se menospreza para não assumir responsabilidades. 

Características. Conforme observação pessoal, a forma autoritária de viver e influenciar as demais 

consciências apresenta várias características, sendo algumas exemplificadas abaixo:  

01.  Amoralidade. Pagar propina para vencer licitação. 

02.  Arrogância. O profissional que se considera superior aos outros. 

03.  Crítica. A heterocrítica anticosmoética: “Você é um perdedor porque não atingiu a meta”. 

04.  Dominação. O pai que escolhe a carreira do filho. 

05.  Egoísmo. O empresário que não aceita dividir lucros com a equipe. 

06.  Intolerância. O ato de impedir colaborador de participar de reunião porque chegou atrasado. 

07.  Onipotência. Indivíduo salvacionista; pensa que tem poder ilimitado sobre os acontecimentos. 

08.  Opressão. O regime militar. 

09.  Radicalismo. Não aceitar, em hipótese alguma, ideias diferentes das próprias. 
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10.  Rigidez. O gerente recebe uma ótima sugestão e imediatamente diz: “não é possível, é muito 

complicado, vamos manter o processo conforme eu defini”. 

SOB  UM  REGIME  AUTORITÁRIO,  HÁ  POUCAS  OPORTUNIDADES  PARA  DESCOBRIR   

E  EXPERIMENTAR  IDEIAS  NOVAS  DEVIDO  AO PREDOMÍNIO  DE  REGRAS   

SEVERAS  E  DO  CERCEAMENTO  DA  LIBERDADE  CONSCIENCIAL. 

 

AUTORITARISMO E LIDERANÇA 

Religião. Em situações de autoritarismo onde prevalece forte conteúdo religioso, doutrinação e la-

vagem cerebral, as consciências perdem sua identidade evolutiva. A título de exemplo, pode ser mencio-

nado o Regime Taliban, que governou o Afeganistão de 1996 a 2001 e a Inquisição da Igreja Católica, no 

século XII. Em ambos, a ideologia torna-se moral definitiva para estruturar a existência humana. A ideo-

logia é demasiada "sagrada" para se duvidar e requer que o adepto tenha reverência pelos líderes. 

Abertismo. Estar aberto a novas ideias, respeitar o pluralismo, o multiculturalismo, a liberdade de 

expressão e o pensamento de opositores demonstra que a consciência está no caminho da liderança cos-

moética.  

Belicismo. A consciência autoritária pode gerar, para si mesma, interprisões grupocármicas mile-

nares. Líderes autoritários a exemplo de Napoleão (1769-1821), que promoveu grandes batalhas ou Hi-

tler, que exterminou milhões de judeus, podem ser classificados na condição de Consréus Assediadoras. 

Megassediadores. Segundo Vieira, no livro Homo Sapiens Reurbanisatus, “A guerra, a carnificina, 

o extermínio e o genocídio constituem assédios coletivos levados ao máximo, através da liderança, fre-

quentemente dissimulada”. “As energias conscienciais e a presença física marcante podem enganar  

as conscins desavisadas. Basta observar os assediadores-líderes ou megassediadores em geral quando per-

sonalidades altamente carismáticas. Exemplo infeliz do Século XX: o ditador Adolf Hitler (1889-1945)”. 

Assedialidade. Líderes autoritários manifestam atitudes assediadoras. Com ações controladoras  

e impositivas, despertam medo, revolta e patopensenes. Exemplo: exigir o cumprimento de meta, a qual-

uer preço, independente da conjuntura econômica e do ambiente interno da empresa, pode gerar um nível 

de pressão e stress tão grande na equipe, capaz de desencadear auto e heterassédio. A equipe provável-

mente terá ruminações mentais acerca de desemprego, de dificuldades financeiras, de incompetência, ge-

rando conexões com conscins e consciexs afins.  

Amparalidade. Líderes com conduta amparadora atuam de forma assistencial, orientando, esclare-

cendo, ajudando, assessorando e cooperando para a realização do trabalho. Desenvolvem convivialidade 
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sadia e pró-evolutiva com suas equipes, pois estão cientes de que ninguém evolui sozinho. O trinômio 

interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento é uma prática usual dessas lideranças, que 

conseguem agir com discernimento e assertividade. Os bons líderes podem influenciar e acelerar a evo-

lução de suas equipes, contribuindo para o completismo existencial.  

Neofobia. Organizações autoritárias, onde os relacionamentos são norteados pelo binômio mandar-

obedecer, constantemente apresentam baixa taxa de inovação, seja em produtos, métodos ou processos.  

A “obediência cega” implica em ausência de questionamentos, subutilização de trafores, relação de de-

pendência, permissividade, robéxis. Não abrem espaço para o novo e geram neofobia. As consciências 

nelas inseridas restringem seu potencial de evolução, de assistência e de autoenfrentamento.   

Anacronismo. Liderança autoritária e conservadora é exemplo de anacronismo. Está em desacordo 

com as práticas mais evoluídas, constituindo-se atraso em relação a essas. Em relação ao assunto, Waldo 

Vieira menciona “Segundo a Proexologia, o anacronismo deve ser evitado, pois é agente gerador de au-

tomimeses capazes de incrementar o incompléxis”: (V. Vieira, Waldo (Org.); verbete: Anacronismo; En-

ciclopédia da Conscienciologia; Editares; Foz do Iguaçu, PR). 

Evolução. A implantação de regimes democráticos em países que se destacam no desenvolvimento 

econômico-científico, como Noruega, Suécia, Canadá e o crescente avanço obtido pelos direitos humanos 

contribuem para minimizar e até mesmo eliminar posturas autoritárias. Alguns exemplos desse processo 

são: inclusão do voto, liberdades civis, unificação das Alemanha (queda do muro de Berlim), fim de regi-

mes ditatoriais em países da África e Oriente Médio. 

BLOQUEIOS EMOCIONAIS 

Mecanismo de Defesa. Nos indivíduos que exercem a liderança em situações cotidianas, na condi-

ção de gerente, professor, educador, entre outras profissões, muitas vezes, por trás do autoritarismo, está  

o medo da rejeição, de “não ser bom o bastante”, de não corresponder às expectativas dos outros. A cons-

ciência nessa situação age como se “o ataque fosse a melhor defesa”. Ao impor sua vontade, evita ser 

questionada, criticada ou avaliada. É uma forma de proteger a autoimagem fortemente baseada no Loc 

Externo. Eis “perguntas e respostas” para facilitar a identificação dos mecanismos de defesa: 

1.  Sou autoritário porque não quero justificar ou explicar minhas ações, evitando críticas? 

2.  Qual o sofrimento que tento evitar sendo autoritário?  

3.  Qual a dor que sinto quando percebo que não sou perfeito? 

4.  Do que estou me protegendo?  
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5.  Porque necessito de poder e controle? 

6.  Que tipo de insegurança esse comportamento está ocultando? 

7.  Qual o ganho secundário do trafar?  

A  IMPACIÊNCIA  PODE ACIONAR  DETERMINADO  TRAFAR  E  ESTÁ  RELACIONADA 

  COM  ANSIEDADE,  MEDO  DE  NÃO  CONSEGUIR  OU  TER  TEMPO 

  SUFICIENTE  PARA  REALIZAR  O  QUE  DESEJA.  

Incoerência.  Os atos confirmam ou invalidam as palavras, sendo assim o indivíduo que fala de 

igualdade, justiça, respeito, cosmoética e adota uma postura autoritária está sendo incoerente, enganando 

a si mesmo; pretende transmitir uma imagem de assistencialidade para ocultar o traço. 

Recin. O processo de reciclagem intraconsciencial inicia quando a consciência reconhece o trafar. 

É a fase do autenfrentamento, de olhar para si mesmo e constatar que tem uma postura autoritária. Mo-

mento difícil, dolorido que requer muita coragem. Normalmente um autoritário não gosta de outro au-

toritário, pois há choques de ideias e interesses. Uma frase usual dessas consciências é: “eu não sou 

autoritário, apenas defendo meu ponto de vista quando estou certo”. Acontece que essa consciência pensa 

sempre estar certa e seu ponto de vista sempre ser o melhor. 

Vivências. Quando a consciência se posiciona em prol da mudança, o amparador, observando essa 

predisposição, pode patrocinar certas vivências que estimulam a reflexão. Por exemplo, a ocorrência de 

sincronicidades: alguém convida para assistir uma palestra sobre o tema autoritarismo; no aniversário 

recebe um livro no qual o protagonista é um líder autoritário; na empresa onde trabalha recebe uma 

Avaliação de Desempenho, indicando que deve trabalhar comportamentos autoritários. Os insights ten-

dem a aumentar, sinalizando que o caminho a trilhar é o da reciclagem intraconsciencial.  

Motivação.  A base para a consciência iniciar a mudança é a motivação. Quanto mais clara e in-

tensa for a motivação para abandonar o autoritarismo, maior a chance de êxito.  Eis 10 benefícios que po-

dem advir dessa superação: 

01.  Abertismo. Considerar opiniões contrárias e compartilhar decisões minimiza os equívocos. 

02.  Antiautomimeticidade. Eliminar comportamentos repetitivos desnecessários, improdutivos 

ou anacrônicos (automimeses dispensáveis), tanto conscientes quanto inconscientes. 

03.  Amparalidade. Deixar de ser assediador para tornar-se amparador: comportamento focado 

em ajudar, auxiliar, orientar.  

04.  Assistencialidade. Ampliar a interassistência com holopensene acolhedor e fraterno. 

05.  Autevolução. Evoluir com auxílio de heterocríticas. As críticas recebidas indicam pontos fra-

cos e comportamentos que devem ser renovados.   



151 
 

 

NÁGERA, Isolete.   Superação do Autoritarismo                                                                       Proexologia, Vol. 1, N. 1 | 2015 

como Condição para o Completismo Existencial 

06.  Companhias. Liberar-se de companhias intra e extrafísicas com padrão autoritário. A afini-

dade pensênica é o elo de conexão entre as consciências, a superação do autoritarismo possibilita inte-

rações de melhor qualidade. 

07.  Convivialidade. Relacionar-se consigo mesmo e com as outras pessoas de forma sadia e pró-

evolutiva com amplo entendimento dos direitos e deveres de cada um. 

08.  Cosmoeticidade. Evitar interprisões grupocármicas; agir de forma cosmoética, pois o algoz 

de hoje pode ser a vítima de amanhã. 

09.  Exemplarismo. A autosuperação é um meio de assistência e reparação grupocármica. 

10.  Reconciliações. Estar disponível para restabelecer boas relações com outras consciências. 

A  AMPLIAÇÃO  DO MUNDO  PESSOAL  E  VIVÊNCIA  DE VÁRIOS  EGOS 

  AJUDAM  A  MINIMIZAR  O  AUTORITARISMO,  A  SAIR  DO  UMBIGÃO  

E  AUMENTAR  A  FLEXIBILIDADE  E  A  COMPREENSIBILIDADE. 
 

Técnicas. A consciência pode utilizar diversas ferramentas que facilitam o processo de autossu-

peração, entre elas:  

01.  A Consciencioterapia; autoconsciencioterapia. 

02.  O Estado Vibracional (EV) profilático como antídoto ao autoritarismo. 

03.  Os cursos de técnicas energéticas (autodefesa energética; MBE mobilização básica das ener-

gias; desassimilação energética; exteriorização de energias). 

04.  Filmografia (filmes sobre proéxis podem gerar insights e crises de crescimento). 

05.  Dividir residência com outra pessoa. 

06.  Constituir dupla evolutiva. 

07.  Ingressar no voluntariado (preferencialmente executando atividades onde a consciência “ne-

cessite aprender” e se reporte a pessoas com maior conhecimento e experiência). 

08.  Escrever artigo ou livro sobre o tema. 

09.  Ter atitudes altruístas. 

10.  Desapegar-se de cargos. 

11.  Posicionar-se como minipeça no maximecanismo (o que posso aprender e ensinar).  

12.  O Cosmograma como forma de verificar a relação de causa e efeito.  

13.  Pedir para colegas e amigos sinalizarem os momentos em que está sendo autoritário; manter-

se aberto às heterocríticas e solicitar feedback. 
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14.  Praticar empatia (colocar-se no lugar do outro para compreender melhor a situação). 

15.  Desenvolver resiliência – a capacidade de ultrapassar o obstáculo e sair fortalecido. 

16.  Descartar bagulhos energéticos derivados de atitudes autoritárias. 

17.  Identificar trafores e trafares, usando as qualidades para superar pontos fracos. 

18.  Mudar de bloco pensênico quando surgir pensamentos que estimulem o traço. 

19.  Implementar pequenas ações capazes de aumentar o nível de colaboração e fraternismo. 

20.  A Técnica do Sobrepairamento Analítico – a atitude isenta, racional e cosmoética da cons-

ciência pairar alto, acima de todo nível primário de vivência regressiva ou anticosmoética. 

21.  A Técnica das 50 vezes Mais – a lei do maior esforço rumo ao objetivo.  

Autanálise. Mapear, sem preconceitos e sem constrangimento, todas as situações aonde o trafar 

vem à tona. Situações que envolvem trabalho, família, amigos, dupla evolutiva, etc. Listar e analisar dia-

riamente os pensenes, identificando os “detonadores” de manipulações, atitudes arrogantes, críticas des-

trutivas, autocorrupções. Observar-se, perceber o momento em que agiu de forma autoritária e questionar-

se: 

1.  Porque agi desta forma?  

2.  Quais companhias intra e extrafísicas estavam comigo naquele momento? 

3.  Qual a relação da minha proéxis com essa atitude?  

4.  O que posso fazer para mudar?  

Autopesquisa. Registrar os acontecimentos diários, fatores que despertaram os trafares (traço-far-

do) e as ações que foram adotadas. 

O  QUESTIONAMENTO  É  A  CHAVE  PARA  O  AUTOCONHECIMENTO 

  E  MELHORIA  CONTÍNUA  DOS  NOSSOS  DESEMPENHOS.  É  PRECISO 

  TRABALHAR  AS  CAUSAS  PARA  MODIFICAR  SEUS  EFEITOS. 

Comparações. A técnica da saturação mental é forte aliado nesse processo. Observar, assistir fil-

mes e ler sobre pessoas autoritárias, conscientizando-se do impacto negativo que elas causam, tais como: 

a opressão, submissão, raiva e o medo. Sabendo o dano que uma atitude autoritária causa, a consciência 

fica mais propensa a superar o trafar. Observar, assistir filmes e ler sobre pessoas altruístas, fraternas  

e universalistas, conscientizando-se do impacto positivo que isso gera no grupocarma e na multidimen-

sionalidade pode motivar a recin. Os protagonistas dos filmes: Treino para a Vida, Somos Marshall, 

Estrada para a Glória, O Triunfo e Escritores da Liberdade, podem exemplificar o alcance de posturas 

pró-evolutivas e motivar autossuperações. 



153 
 

 

NÁGERA, Isolete.   Superação do Autoritarismo                                                                       Proexologia, Vol. 1, N. 1 | 2015 

como Condição para o Completismo Existencial 

Agrupamentos. É prudente evitar ações e agrupamentos que reforcem ou remetam ao autorita-

rismo, por exemplo: o partido radical, a escola rígida, o sectarismo, o senso arraigado de corporativismo, 

a igreja ortodoxa, as seitas e o dogmatismo. 

Ortopensenidade. Desenvolver e manter autopensenidade sadia, lastreada por pensamentos retos, 

cosmoéticos, traforistas acerca das pessoas e circunstâncias do dia a dia é grande desafio para quem de-

seja libertar-se do autoritarismo. É também um pré-requisito a ser cumprido nessa jornada de autossupe-

ração. 

Tabela 1 – Cotejo entre o perfil da Consciência Autoritária e Consciência Fraterna 

Nos Consciência Autoritária Consciência Fraterna 

01. Atitudes agressivas frequentes Apreço pelo comportamento harmônico 

02. Atua como megapeça no minimecanismo Atua na condição de minipeça no maximecansimo. 

03. Comporta-se de forma egocêntrica Posturas fraternas e universalistas 

04. Conserva visão restrita, limitada Valoriza o abertismo consciencial 

05. Costuma agir pela emoção (psicossoma) Busca agir com racionalidade (mentalsoma) 

06. Denota arrogância e prepotência Apresenta empatia interconsciencial 

07. Dificuldade para aceitar sugestões Estimula a geração de alternativas 

08. Estimula a competitividade Promove a colaboração (intercooperatividade) 

09. Julga o erro um fracasso Considera o erro um aprendizado 

10. Inadaptabilidade às renovações (neofobia) Cultiva à neofilia 

11. Inclinação a gerar conflitos interpessoais Personalidade agregadora e conciliadora 

12. Impõe posicionamentos pessoais Fomenta a argumentação lógica 

13. Imposição de regras rígidas Manifesta flexibilidade consciencial 

14. Interesse apenas no sucesso intrafísico  Anseio por ambições evolutivas 

15. Intolerância à oposição Gera confrontos positivos e acareações cosmoéticas 

16. Magoa-se facilmente (suscetibilidade) Compreende as imaturidades alheias 

17. Mantém dependências mútuas  Busca vínculos de interdependência 

18. Ofende-se com heterocríticas Considera a heterocrítica feedback positivo 

19. Posicionamento centralizador e egocêntrico Posturas descentralizadoras e coletivas 

20. Posturas com alto grau de controle  Atua com controle moderado 

21. 
Predisposição a insinceridade, dissimulação  

e manipulação dos outros 

Valoriza a franqueza, transparência  

e autenticidade consciencial 

22. Suscetível a ações anticosmoéticas Busca agir de forma assertiva e cosmoética 

23. Tendência a fugir de autenfrentamentos Patrocina crises de crescimento 

24. Valoriza a hierarquia autocrática Disposição ao trabalho em equipe 
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Avaliação. O autoritarismo superado pode alavancar trafores como firmeza, determinação e posi-

cionamento. É possível identificar os progressos da autossuperação, avaliando a comunicação verbal e es-

crita no dia a dia. Se a quantidade de “tem de fazer” e “deve fazer” está diminuindo é indício de que está 

sendo menos impositiva. O número de “não” é outro sinalizador. Quanto menos “não admito”, “não per-

mito” e “não deixo”, maior a probabilidade de ter aumentado a flexibilidade e tolerância.  

Assistência. Aceitar e implementar sugestões de outras pessoas é prática que pode ajudar na supe-

ração do autoritarismo. Quando isso ocorre, percebe-se a satisfação do mentor da ideia, que sente reco-

nhecido valorizado. Por outro lado, aprende-se a não sentir rejeição quando nossa sugestão é preterida. 

Aumenta o entendimento de que o valor da consciência não está em um fato isolado. Permitir a parti-

cipação de outros pode ser um ato de generosidade e de assistência. Isso ajuda a diminuir o egoísmo.  

Reconciliação. Quando a consciência procura inimigos do passado e se reconcilia, é mais um passo 

em direção à superação do autoritarismo. Nesse momento, é deixado de lado o orgulho, a rigidez, as má-

goas e exercita-se o perdão e a generosidade. Isso reverbera em todo o holossoma: o psicossoma fica 

mais aliviado, o energossoma fica mais limpo e o mentalssoma se expande. Limpar rastros dos relaciona-

mentos não significa mudar a outra pessoa. Nessas situações, nem é preciso falar com ela para pedir des-

culpas, basta liberar verdadeiramente a mágoa. 

Foco na Proéxis. Quando a consciência entende que elaborou um projeto de vida que contempla 

autossuperações e assistencialidade no âmbito grupo e policarma, isso pode alavancar a superação do au-

toritarismo, o qual muitas vezes é reforçado pelo ambiente de trabalho. Eis alguns possíveis questiona-

mentos sobre a profissão: 

1.  Minha profissão é convergente com minha proéxis? 

2.  Utilizo o trabalho para facilitar a proéxis ou é apenas um “ganha pão”? 

3.  No contato com clientes e fornecedores, a intencionalidade é assistencial ou de levar vantagem? 

4.  Ao término do dia, sinto que fiz o que deveria fazer ou as relações profissionais foram apenas 

palco para exercitar o autoritarismo? 

5.  Defino minhas prioridades evolutivas ou o trabalho é quem direciona minha vida? 

Convergência. Quando a profissão é convergente com a proéxis, apesar dos obstáculos naturais do 

dia a dia, tem-se o sentimento íntimo de estar realizando aquilo que deve ser realizado, de estar no local  

e com as pessoas, as quais nos programamos estar. Esse fato pode contribuir para a superação do traço.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Maxiproéxis. O autoritarismo é um travão para o cumprimento de proéxis grupal. Atitudes impo-

sitivas, dominadoras e egóicas interferem e podem até inviabilizar o trabalho que o grupo planejou, le-

vando ao incompletismo. A postura autoritária deve ser erradicada dos trabalhos grupais e assistências. 

Quando a consciência supera esse gargalo operacional, tende a colocar de lado suas necessidades e pre-

ferências pessoais em prol de uma atitude interassistencial, universal e paradiplomática. 
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