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Resumo. O artigo discorr
enciadas no exer
assistencial de conscienci metras-docentes em
campos consciencio
a
discurso emocional) e a sondagem de
mecanismos, manifestos de modo autoconscien
cronismos submersos no microuniverso intraconsciencial.
explicitar abordagens
e
isfuncionais existentes entre o discurso emocional e a autodefesa egoica. Na concl
saltada a import
a na c
d
conscin-cobaia p
as perante neovalores evolutivos.
Abstract. The article discusses situations experienced in the interassistantial exercise of conscien-tiometric teaching in
conscientiometric fields with the public thosenic expression strong-ly influenced by emotion (emotional discourse) and the
probing of mechanisms, mani-fested in a self-aware or an unaware way, shielding anachronisms submerged in the intraconsciential microuniverse. The objective is to make explicit the applied approaches for conscientiometrological self-diagnosis through identification of the evolutionary dysfunctional relation between emotional discourse and egoic self-defense.
In conclusion, the importance of cosmoethical assertiveness in the contributive conscientiometry given to the guinea pig
conscin to identify conservation of pseudo-gains and retrograde attitudes towards evolutionary neovalues is emphasized.
Resumen.
trata sobre situaciones experienciadas e
nscienciometras-docientes en
camp
ble ex
pensenica por
canismos, manifiestos de modo autoconsciente o no, con blindaje de anacronismos sumergidos en el microuniverso intraconciencial. El objetivo es explicitar abordajes aplicadas para el au
ti
relaciones evolutivamente disfuncionales existentes entre el discurso emoc
resaltada la import
ica en concienciometria contribuyendo a la tomada de autoconciencia de la
conscin-cobaia para identificar conservac
adas frente nuevos valores evolutivos.
Palavras-Chave: 1. Autodefesa egoica. 2.
cienciom
ico. 3. Autodiscernimento. 4. Discurso emocional.
Keywords: 1. Egoic self-defense. 2. Conscientiometrological self-diagnosis. 3. Self-discernment. 4. Emotional speech.
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Contexto. Nos cursos da

nacional de Conscienciometria Interassistencial

(Conscius

os quais o discente volu

interassistencial
vocabu

cobaiagem

nalisado pelo conjunto manifesto nos gestos pessoais,

lizado,

s narradas,

a

Autodefesa. Nessas

esenciar, por parte das cobaias,

nicas ou demasia

das,

de modo a defender, acobertar, proteger ou preservar valores,
o

Os autores, no exe
pliar a compreen

ria, buscam investigar tais oco

e am-

da trama existente entre o teor expresso pela contravertente emocional e o

submergido no microuniverso intraconsciencial, funcionando de modo inconsciente, ou
Objetivo. Considerando as pesquisas realizadas,
p

do

.

r abordagens aplicadas
sertivo, a parti

evolutivamente disfuncionais existentes entre o discurso emocional e a autodefesa egoica.
Metodologia. O trabalho foi desenvolvido a partir dos estudos de casos ocorridos durante a exrios da cobaiagem consciencial, ocorridos em sala de aula, analisados sob
o olhar dos autores na cond

s-docentes, e corroborados pela autopesquisa de

ambos em manif

anas.

O artigo encontra-se organizado
1. Conceitos e R

:

Fundamentais.

ignificados adotados, po
no

2. Procedimento Conscienciometro
cio

tidas por benignas.

. Discute o encaminhamento, sob o olhar conscien-

res interassistencial.
3.

Descreve casos-exemplos, vi

discurso emo-

cional e mecanismos de autodefesa do ego, conduzindo a autenganos, autoimagens distorcidas e falaa.
I. CONCEITOS E REL

FUNDAMENTAIS

Complexidade. Os com
quando incompreendidos por quem os

erem vivenciados,
r

antievolutivos.
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l atesta esse fat

as de or-

uica. Smith (1990) afirma:
A inci

t

mentares, cefaleias, dor no peito, dor abdominal e fadiga persistente) entre adolescentes americanos pr

imentos

gerados a partir da preocu-

l
e in

Ta

s sobre o futuro s

, embora possam se

.

as e indesejadas, podem ter origem instinti-

va,

primitivo, ainda animalizado, constituindo-se em

tema de estudo da Psicossomatologia.
Nesse contexto, sob o paradigma consciencial, Oliveira e Biella (2018, p. 7) apresentam
A emo
s

itas emergentes do instinto animal, em geral acompanhada de desorganiza

das energias conscienciais, abalo afetiv

al, com predo-

fase de amadurecimento.

Evoluciologia. Segundo a Holomaturologia,

, vai domando

a emotividade, os instintos animalizados, os impulsos

cidez e au-

-se cada vez mais frequente e o autodiscernimento se desenvolve funcionando tal qual
o de sentir e reagir.
Distanciamento. Nega

s e o conjunto d

da

ove distanciamento negativo da integralidade consciencial e reprime sentimentos de ordem evolutiva e
Evo

cesso g

ltos na

transpondoais para r
Atributologia. Os atributos e t

sfuncional e prejudicial

conscienci-

io.
da consci ncia a

mo, desenvolvendo mecanismos de recompensas e autodefesas pessoais. No desenvolvimento da holomaturidade, esse process

sentimentos rudimentares para

sentimentos cada vez mais sublimes, derivados do paracorpo do autodiscernimento (mentalsoma).
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Autodiscernimento. O principal

sentimentos mais avanautodiscernimento afetivo, segundo Vieira (2013, p. 1.617):

O autodiscernimento afetivo
dominar as

ou efeito de discernir e determinar a capacidade pessoal de

es por meio das autorr

nico, separando, com l

efasta dos surtos emoci

.

Irracionalidade. Nota-

o irracional, em geral, inconsciente,

desti

ar valores e

co

significado estes tenham com os atuais processos evolutivos.
Ego.

to ponto, para manter a higi-

dez da p
q

cala-boca sem

d

do Vieira (2003, p. 323) ressalta:
Defesas. Aos pesquisadores da Conscienciologia vale identificar as conscins ainda profundamente
encasteladas nos mecanismos de defesa do ego, com os quais buscam, com metodologia errada, inunsciencial, aqui dispostas na ordem

ica:

01.
02. Amortecimento da ansiedade.
03. Banimento de am
04. Dissipa

do medo.

05.
06.
07.
08.

autoimagem.

09.

onflitos.

10.

II. PROCEDIMENTO C
Modus operandi. Sendo

utopensenidade da conscin em

-se relevante estudar o discurso e
funcionamento da autodefesa hiperprotetora, pr

valores deslocados,

tica da autodefesa consciencia
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curso

etria

conju

sadas pela

conscin com a finalidade de resguardar-se de situa
egridade hol

t

Efeitologia. No mbito da Conscienciometrologia, a autodefesa hiperprotetora
ter parap

, por man

excessiva em detrimento da aqu

podendo sustentar acumpliciamento antico

ho secu

ou just

ir-se de autenfrentamento.
entre os co

s e autodiscerni-

mento afetivo, na Conscienciometrologia importa compreender o conceito e as rela
sa

tre autodefe-

de ampliar a assertividade no autodiagn stico consciencial.
Ganhos. Gan

na Psicologia e na Medicina para se referir a bene-

lativos a tra

ecendo ao paciente a possibilidade de justificar o desejo do

mesmo em continuar doente (DERSH, et al; 2004). Exemplos: a
dos ente

,
Pelos

ho, dentre outros.

ros da Conscienciologia, o

g

definido por Adam (2017):
O

antagem consciencial ou be

homem ou mulher, por meio de

io menor obtido pela conscin,
es de comportamentos do-

entios ou imaturos, mantendo-se no comod
amentos a

umplici-

os e antievolutivos, interferin
.

Linguagem.

ncia da

o emoci

o

importante o modo pelo qual ocorre a linguagem oral ou escrita. A autexpress

pode

associados.
Diagn tico.

etra busca, assistencialmente, atuar de modo

l cido para esclarecer o comportamento sustentador de com
so emocional possibilita a inve
Peran
emocional precisam ser in

defesa egoica e dia

tico conscienciom trico.
a

curso

rante existente no

analisada, do mo
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O consc

ntribuir com a cobaia,

objetivando discerni

racionalmente. Para isso,

formula perguntas instigadoras

a favorecer a

s cegos.
Perguntas. Neste intuito, mediante
roga

inter-

promotoras do autoquestionamento em cima do lance, visando desarticular engodos, desesta-

bilizar autenganos e instigar a conscin analisada a se autoconscie
Podem ser sugeridas r

.

rguntas enqua

, visando possibilitar a elabo

torrefle-

veis e conjecturas capazes de elaborar hi-

ivas, adequadas ou pontuais quanto ao diagn
Aprofundamento.

rguntas e hip

gar a conscin ao esquadrinhament

o a elas, outro recurso
rentes daqueles antevistos por ela, de

mo

Nesse sen-

tido, contribui apresentar facetas diversas e explorar aspectos do detalhismo, por exe
gonismos, paradoxos, sinergismos, mitos existentes e outros pormenores.
III.
apresentados 4 casos coletados da exper
cia dos

trica, reveladores de autodefesa egoica, constatada a partir da

investi
Itens.

descrito sucintamente o discurso emocional

denotado, propos

e nuance do detalhismo para aprofundamen

nscien-

uadro estabelecido, e
e modo autoconsciente, pela conscin-cobaia.
o
Discurso.

Valor da liberdade
g

ticamente, prezar o valor da liberdade, tido

por sentimento nobre. No decor

sede por se sen-

arras sociais.
Equ

do conceito de liberdade parece restrita e pode ser am-

pliada. Vieira (2013, p. 6.536 a p. 6.542) traz os conceitos de liberdade vinculada e liberdade interior.
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Em ambos os tipos, considera-se a capacidade da consc
e agir a partir do

Intraconsciencial

ia pensenizar, refletir, intencionar, decidir

al e da vinc

Paradoxologia. Paradoxalmente, de acordo com a Evoluciologia,
maior

71

, ao exercerem

vel de liberdade interior, vinculam-se de maneira aparentemente subalterna,

projetos evolutivos pa
gos), seguindo, cosmoetic

consci ncias ocupadoras do topo da escala evolutiva.

Perguntas. Qual

ilizado no discurso proferido?
a forma? Qual a finalidade em

ter menos restringimento nas inter
Hip

se defende a liberdade consciencial de fato, mas, provavel

de ganhos s
nho sec

dade; tal conduta tem por gao de maneira mais impositiva e/ou menos responsiva nas

cas; o

rbado nessa
-fardo (egocentrismo), en-

coberto sob o valor da liberdade.
Caso
Discurso. A

do pela opin

outras consci-

, surge matizes de inflexibilidade peran
ideativas, mantendo-se convictamente
balmente e afirmando o contr

apreci
sentir-

contendo o rompante de raiva.
do autoconflitos e de desconforto na defesa de autoi-

magem idealizada, fundamentam a

ociados,

dente os quais se destacam estes 3
1.

o falso moralista, modelo ideal de conduta dentro de certo grudivers

e o santo salvador) angaria simpatizantes
2.

do criminoso

manipulando-os para, ao
ce

-confesso e de forte infl

obre grupos de pessoas,
dade, chan-

ca perseguida por grupos dominantes e inescrupulosos, sen-

sibilizando e incitando os seguidores a interpretar a penalidade imposta pelo Estado de direito
em
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Terro

co e/ou religioso perpetrado de modo subliminar no discurso

falsamente sereno, no qual a defesa da sub

e bovin

lgum modo re-

o do j
tica.

e religiosos, pap
se

monstra-se estar presente no discurso emocional fundamentado na defesa da pacificade falhas graves e antievolutivas.
Interaciologia. Nota-

nte associada

e rebeldes e independ
ver

culo de in

vas, encobr
Perguntas.

tivo da into

A postura assumida torna os desafetos

o proveit

s seguidores?

O quanto assume o papel de
p

eito

cia de tal
o? Quais as pressupostas vantagens ao assumir-se na co

ma

ecer a fars

?
idade de cre

gicos execrando, punindo e castigando dissidentes; a falsa benignidade, bonomia e tranquilidade fingida pode mascarar sentimentos de

ia e a perpe

de cren a da necessidade de ser sempre

melhor, beirand
,

prias dificuldades, tentando manter

perpetuada de ser melhor e de pureza. A conscin, perante essa assertiva, visivelmente abalada, re

s

-religioso.

Atributo do abertismo consciencial
Discurso. A conscin cobaiada neste caso mostra-se desinibida. N

ala, no campo

eterminada colega de turma afirma admirar aquele abertismo e ela concorda,
afirmando possuir tal megatrafor. Desde peque
exagero nos trejeitos, algo destoante no discurso emocional,
ca. H

ta-se logo
autodefesa egoi-

a

ber de tudo. Demons
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de atributo am-

o

smo.

No Conscienciograma (VIEIRA, 1996, p. 168),
vas ao

to trazendo
ego

o, rebuscamentos, obstrusismos e da exposi-

Antagonismologia. O ato de falar o tempo todo de quem sabe tudo

ato de calar

e se predispor a aprender. O segundo se aproxima dos trafores do
atributo abertismo consciencial e o primeiro exprime o oposto, o trafar do fechadismo consciencial.
Perguntas. Quais as vantagens de aparentar ser
em para mant

contribu-

ra parecer sempre melhor representa investimento ou custo

pa

a

o avan

se processo? Qual

intraconsciencial, por exemplo, calculando o crescimento da maturidade ao longo da vida?

Qual aspecto pretend

vergonhoso no

A raiz da

sendo utilizada para esconder-

fachad

smo protege o real fechad

anhos s

ios

nesse comportamento provavelmente oriundos
recebida e alimentado pelo entorno familiar e
quanto

ualidades e conhece muito pouco de si mesma.
o aprofun

cie. O movimento

autoinseguran

Sentimento de abandono e s
Discurso. Conscin com ma

sentir-

nada, incapaz de estabelecer conversa com o parceiro e externalizar frust
emas de c
estivesse sendo mal utilizada, levando ambos ao

re os dois, como se a linguagem
as necessidades do outro.

o ao atribuir o distanciamento afetivo existente entre os integrantes do casal a

ntre ambos, sem buscar o motivador das falhas de inter
rrente de

particularidades de ordem intraconsciencial.
Detalhismo. Ao adentrar no universo da cobaia, nota-se forte

-

mo nada dizendo e para ter demandas pessoais atendidas, mesmo nada pedindo.
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Paradoxologia. O incremento na

outro

e consequentemente o sentimento de isolamento oriundo da
Perguntas. Po

de problemas de interaceitar existir dificuldades para cada parceiro atender as demandas do outro?

Quais as demandas pesso

atendi

d

ternalizar necessidades, inclusive no camp
com receio de parecer demasiadamente e

os embasam e sustentam
, a cobaia tem dificuldade

na intraconsciencialidade e admitir a co

,

deduzida pela fala repleta de palavras de elevada expectativa e ce
as
apresenta

a analisada

do orgulho, excessivamente centrada na defesa da autoimagem, possivelmente assoe

, queixa e
desconstruir e desdramatizar a autoimagem para poder colocar s claras as

necessidades individuais, as quais realmente precisa da ajuda do parceiro para suprir. A conscin-cobaia
deste caso

dentrar mai

os sentimentos e emo

-se para descobrir moesconforto e autoinsegu

Outros. Os casos apresentados representam pequena amostra selecionada para este trabalho. Eis,
na ordem

a, 4 outras

demonstrar

o

a de autodefesa egoica ocultando aspectos

1. Controle: p

rios da intraconsciencialidade:

.

2. Diplomacia: sustentando o trafa

.

3. Queixume: encobrindo a

ito.

4. Timidez: escondendo a onip

autorrenegada, o orgulho irreconhecido.

Referencial.

cada qual

e requisita procedi-

Tendo em vista a compl
al, os achados mencionados
servir de ref

olutivo individu-

presentam regra geral, e sim, a particularidade identificada, podendo
ento na abo

ou

.

GLASNOST Ano 5 N 5 2018

CONSCIENCIOMETRIA: Caminho da Harmoniz

CON

75

Intraconsciencial

FINAIS

Autorrealismo. O trabalho apontou para o correto
al vivencia

stico, promotor de realismo, pela
ora da mesma.

emocio
constit

estade defesas egoicas no intento de aferir ganhos secun
s, em geral

ciclagem.
identificar quando a conscin-cobaia volun-

ria tende a conservar pseudoganhos, anac
desenvolviment

ao intermissivista perante neovalores evolutivos em

. E, assim, favorecer os discentes a identificarem facetas da estrutu-

ra intraconsciencial deslocadas, esclarecendo e contribuindo para a evolutividade pessoal.

A ABORDAGEM C

RICA
ICA,
FRATERNA E ASSERTIVA, COM FIRMEZA, VISANDO IDENTIFICAR
AUTODEFESAS EGOICAS DE ASPECTO IRREAL OU ANTIEVOLUTIVO
PARA PROMOVER AUTOCONSCIENT
DA CONSCIN-COBAIA.
Notas:
1.
cius, visando
de con

curso Te ticas da Conscienciometria Interassistencial: recurso paradi
recido pela Consampliar o autoconhecimento e a vi.
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