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Resumo: 
À luz da vivência do ciclo multiexistencial, o artigo visa apresentar traços intra-

conscienciais do temperamento perfeccionista e suas consequências proexológicas 
antievolutivas, apresentando reflexões para o autodiagnóstico e práticas auxiliares  
à superação. Com base na autopesquisa da autora e em pesquisas científicas da área, 
traz como desfecho a necessidade primordial do acolhimento à imperfeição, desdra-
matizando-a e visando o autoenfrentamento da realidade consciencial nas recins ne-
cessárias ao completismo existencial. 

 
Abstract: 

In light of the multiexistential cycle experience, the article seeks to present intra-
consciential traits of the perfectionist temperament and their antievolutionary exis-
tential programological consequences, presenting reflections for self-diagnosis and 
auxiliaries practices to surpassing. With base in the author's self-research and scien-
tific researches of the area, she brings as conclusion the primordial necessity of the 
attention to imperfection, downplaying it and seeking the self-confrontation of the 
consciential reality in the necessary intraphysical recycling to existential comple-
tism. 

 
Resumen: 

A la luz de la vivencia del ciclo multiexistencial, el artículo tiene como objetivo presentar 
los aspectos intraconcienciales del temperamento perfeccionista y sus consecuencias 
proexológicas antievolutivas, presentando reflexiones para el autodiagnóstico y prácticas para 
lograr su superación. Basándose en la autoinvestigación de la autora y en investigaciones 
científicas en esta área, tiene como desenlace la necesidad primordial de aceptar la 
imperfección, desdramatizándola y buscando el autoenfrentamiento de la realidad conciencial 
en las recins necesarias para el completismo existencial. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Contextualizaçã o. A vivência do ciclo multiexistencial edifica e molda a forma holopensênica das 

consciências ao longo dos séculos. Dentro deste contexto, a identificação de temperamento e traços di-

ficultadores à realização da próexis dos intermissivistas, ao modo do perfeccionismo, torna-se funda-

mental para o salto evolutivo programado. 

Objetivo. O artigo objetiva elencar traços intraconscienciais do temperamento perfeccionista e suas 

consequências proexológicas, elencando seus agentes estimuladores e mantenedores. De modo comple-

mentar, almeja estimular a reflexão para o autodiagnóstico, além de apresentar uma abordagem traforista 

para superação e acolhimento da imperfeição sadia de maneira contributiva ao desenvolvimento evoluti-

vo. 
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  Motivação. A proposta de escrita do artigo surgiu durante o processo de reciclagem da autora, que 

utiliza a sua casuística como base no estudo apresentado. Dentro deste contexto, pretende assistir cons-

cins que por ventura estejam vivenciando ou convivendo com o perfeccionismo em seu dia a dia. 

Metodologia. A metodologia de pesquisa é pautada na observação pessoal e em análises de pesqui-

sas científicas da ciência tradicional e Conscienciológica, considerando livros teóricos, sites, artigos e es-

tudos acadêmicos. 

Estrutura. O artigo está estruturado em 5 seções, elencadas a seguir: 

1. Perfeccionismo 

2. Efeitos Proexológicos do Perfeccionismo 

3. Autoavaliação para Reciclagem 

4. Superação do Perfeccionismo e Acolhimento da Imperfeição 

5. Considerações Finais 

 

PERFECCIONISMO 

 
Definição. Perfeccionismo segundo o Houaiss pode ser definido como a tendência a obstinar-se em 

fazer as coisas com perfeição. Segundo os pesquisadores e autores pioneiros do assunto, Flett e Hewitt 

(2013), “perfeccionismo normal é definido como a busca de padrões razoáveis e realistas que levem  

a uma sensação de autossatisfação e aumentem a autoestima, o perfeccionismo neurótico é o que tem  

a tendência de buscar padrões excessivamente elevados, motivado pelo receio de fracasso e pela preo-

cupação em não decepcionar os outros”. 

Tipos. Segundo Flett e Hewitt (2013), há três tipos de perfeccionistas: os que esperam de si a per-

feição, os que a esperam dos outros e os que pensam que os outros esperam a perfeição de si. 

Crença. A pesquisadora e autora Brené Brown (2012), refere-se ao perfeccionismo como uma 

crença e explica que: “se nossa vida, aparência e atitude forem perfeitas, conseguiremos minimizar ou 

evitar a dor da culpa, da crítica e da vergonha”. Perfeccionismo pode ser o medo que as pessoas têm de 

serem vistas pelo que realmente são. É um escudo que carregam pensando em se proteger quando na 

verdade é o que as impede de decolar, pois dificulta o sucesso. 

Controle. Balona (2003) enfatiza a necessidade de controle presente nas conscins perfeccionistas 

afirmando: “O perfeccionismo é uma tentativa de controle absoluto: de pessoas (manipulação), de objetos 

(mania), dos fatos (ansiedade), tarefa que tudo indica ser impossível. Revela enorme carência afetiva  

e baixa autoestima” (BALONA, 2003).  
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Vaidade. Segundo Brown (2012), o perfeccionismo não é um processo de busca pela excelência ou 

autoaperfeiçoamento que se dá quando o indivíduo quer ser o seu melhor, pois o esforço saudável é foca-

do na pessoa: “Como eu posso melhorar?”. Perfeccionismo é focado nos outros: “o que as pessoas irão 

pensar” e, portanto não leva a resultados.  

Utopia. O culto do perfeccionismo universal é uma das piores utopias, visionarismos ou quixotis-

mos que existe (VIEIRA, 1997). 

Indicadores. Um estudo chamado “A New Measure of Perfectionism” liderado pelo pesquisador 

Robert Hill (2003), identificou 8 tendências indicadoras do perfeccionismo, dos quais o autor destaca em 

ordem alfabética: 

1. Aprovação. Procurar validação na opinião de outros e se sentir sensível ao criticismo. 

2. Cobrança. Esperar dos outros seu padrão perfeccionista de resposta. 

3. Excelência. Perseguir altos padrões e resultados perfeitos. 

4. Organização. Atuar de forma sempre ordenada e arrumada. 

5. Planos. Planejar a frente e deliberar sobre decisões. 

6. Preocupação. Sentir aflição e ansiedade sobre cometer um erro. 

7. Pressão. Sentir necessidade de atuação perfeita para obtenção da aprovação dos pais. 

8. Ruminação. Preocupar-se obsessivamente sobre erros passados e futuros. 
 

Casuística. Conforme vivenciado pela autora, a ilusão do perfeccionismo esteve presente em todas 

as áreas de vida, quando preocupada em atender às exigências sociais na busca do reconhecimento 

externo. O status da carreira encobria a realidade consciencial e em alguns momentos a competição entre 

os gêneros feminino e masculino no mundo corporativo funcionou como potencializador para essa con-

dição. 

Agentes. Sob a ótica da autopesquisologia da autora, eis a seguir, em ordem alfabética, 4 aspectos 

contributivos e estimuladores do perfeccionismo: 

1. Autoimagem. A necessidade de reconhecimento externo nas diferentes áreas de atuação da vida 

intrafísica. O desconforto por sentir-se vulnerável e o medo de se apresentar como realmente é. 

2. Holobiografia. A vivência de múltiplas vidas passadas intrafísicas e extrafísicas com traços de 

personalidade facilitadores ao aparecimento do perfeccionismo, assim como tendências e hábi-

tos relacionados. 

3. Mesologia. A cultura, as circunstâncias de vida e o holopensene grupocármico influenciam  

e contribuem para vivência perfeccionista. Filhos de pais perfeccionistas, por exemplo, tendem  
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a desenvolvê-lo também. 

4. Vergonha. A vergonha nutre o perfeccionismo e se fortalece quando mantida em segredo. 
 
 
 
 
 

 

Citações. Eis 4 citações da Enciclopédia da Conscienciologia, contributivas ao tema: 

1.  “Não podemos exigir que os outros sejam como queremos, pois nem nós somos” (Lao-Tsé, 

Século VI a.e.c.).  

2.   “Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. Ninguém é tão sábio que não tenha algo 

a aprender” (Blaise Pascal, 1623–1662). 

3.   “O homem que não comete erros geralmente não faz nada” (Edward John Phelps, 1822–1900).  

4.   “Quem teme o sofrimento sofre já aquilo que teme” (Michel de Montaigne, 1533–1592). 

EFEITOS  PROEXOLÓGICOS  DO  PERFECCIONISMO 
 

Sintomatologia. De acordo com Flett e Hewitt (2013), o perfeccionista é abatido pela ansiedade  

e pelo estresse que está ligado a sensações de tristeza, frustração, desapontamento e depressão. Ou seja, 

aumenta o risco de contrair uma série de enfermidades causadas ou agravadas pelo estresse e ansiedade. 

Condições. Pela casuística da autora, observam-se 6 condições vivenciadas do temperamento per-

feccionista. Ei-las listadas em ordem alfabética: 

1. Assédio: permite o autassédio por meio de ruminações e consequentemente o assédio de consciex 

afinizada com esse padrão pensênico. 

2. Controle. sente-se segura quando as coisas estão ordenadas e controladas, com predomínio de 

seu padrão pensênico pessoal. 

3. Culpa. sente-se culpada pela incapacidade de lidar com a imperfeição, com desejo e expectativas 

frustradas. 

4. Inautenticidade: desprioriza sua própria personalidade, posicionamentos e opiniões para atender 

a um modelo externo. 

5. Mal-estar: não se permite vivenciar os bons momentos de suas conquistas, pela constante insa-

tisfação que afasta o bem-estar e a paz íntima. 

6. Robotização: vive de maneira obnubilada com pressão imposta pelo alto desempenho, cumprin-

do tarefas, sem tempo para questionar e avaliar o rumo da proéxis. 

Incompléxis. A vivência dos sintomas e condições oriundos do perfeccionismo pode gerar reper-

cussões negativas no processo evolutivo da conscin e até mesmo impactar a realização da sua proéxis. 
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Sob a ótica da autopesquisa da autora, eis em ordem alfabética, 7 repercussões observadas na 

proéxis da conscin perfeccionista: 

1. Amparo. O holopensene egóico, o desequilíbrio energético e a ausência da interassistencialidade 

promovem distanciamento na conexão com o Amparo. 

2. Criatividade. A eficiência na entrega das metas por vezes segue um processo rigoroso, o que 

interfere no processo criativo e na visão de conjunto. 

3. Decidofobia. A decisão a ser tomada pode ser postergada ou evitada, pelo medo de não ser a me-

lhor escolha. Com isso, oportunidades significativas podem ser desprezadas. 

4. Duplismo. A conscin perfeccionista que vive a ilusão do relacionamento como uma unidade 

perfeita, ou seja, “somos almas gêmeas” ou “somos feitos um para o outro” está mais inclinada  

a ter problemas do que a que enxerga seus relacionamentos como uma jornada, ou seja, “nós 

crescemos juntos”, ou “olhe quão longe chegamos”. 

5. Incompletude. O perfeccionista por vezes volta a analisar o que poderia ter feito melhor e desta 

forma nunca está satisfeito com a finalização de suas tarefas e dos demais à sua volta.  

6. Interações. Além do alto grau de exigência que tem perante os outros, o holopensene criado em 

torno do perfeccionista pode se tornar intimidador, deixando um padrão de tensão no ar. Esse efeito 

pode causar mal estar nas pessoas à sua volta gerando dificuldades de relacionamento.  

7. Procrastinação: A antecipação da reprovação social pode levar à procrastinação em determinadas 

atividades mesmo tendo o traço da proatividade presente. O exemplo clássico do adiamento da 

atuação docente pode ser observado. 

8. Workaholism. O perfeccionismo pode influenciar negativamente o trabalho, fazendo com que  

a conscin trabalhe sem parar em tarefas que a deixem satisfeita, o que pode levar a níveis mais altos 

de estresse, fadiga e burnout; não necessariamente levando aos melhores resultados evolutivos. 
 

Desviaciologia. Neste contexto, observa-se que o perfeccionismo pode levar ao desvio natural da 

proéxis, uma vez que a conscin deixa de priorizar a sua evolução consciencial para atender aos anseios e de-

mandas da busca pela perfeição. Vieira (2011) corrobora listando o perfeccionismo como uma postura anti-

proéxis, dado que não existe perfeição absoluta na vida intrafísica e ressalta que: “O perfeccionismo 

atravanca a vivência plena da teática e atropela o dinamismo na execução da proéxis”. 

AUTOAVALIAÇÃO  PARA  RECICLAGEM 

 
Autoconsciência. Somente a própria consciência pode identificar em si o perfeccionismo e suas 
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consequências proexológicas para que possa iniciar o processo de autocura. Tempo e investimento são 

necessários durante todo o processo de mudança. 

Autoavalição. Durante o início da reciclagem da autora, um dos traços identificados com necessi-

dade de mudança foi o perfeccionismo que, por hipótese, vem se manifestando em diversas retrovidas. 

Implicações. Ao identificar as manifestações nosológicas e as consequências maléficas oriundas do 

perfeccionismo, tornou-se mais acessível para a autora mapear os desvios e implicações proexológicas 

vivenciadas. 

Etapas. Ciente do impacto proexológico causado, a autora iniciou o processo de mudança, consideran-

do 4 dimensões listadas em ordem de prioridade: 

1. Valores. Identificação dos reais valores intraconscienciais e a base para o processo de autorre-

ciclagem. 

2. Traços. Mapeamento dos traços força (trafores) como alavanca facilitadora das crises de cres-

cimento inerentes à mudança.  

3. Autopesquisa. Aprofundamento contínuo do autoconhecimento, com aferição de resultados men-

suráveis das mudanças e etapas vencidas.  

4. Reconhecimento. Acolhimento dos tropeços e erros cometidos, assim como celebração das com-

quistas. 
 

Tempo. Sob a ótica do paradigma consciencial, a paragenética irá definir o tempo necessário para a re-

ciclagem de o traço perfeccionista ocorrer. A fôrma holopensênica é construída através das diversas vivências 

do ciclo multiexistencial e, portanto, mudanças dessa natureza requerem múltiplas existências, concretizando-

se de modo gradual, com substituições de pensenes miméticos por neopensenes. 

Megapensenologia. Três megapensenes trivocabulares são apresentados de maneira contributiva ao 

tema: Ansiedade: imaturidade consciencial. Perfeição: armadilha egóica. Perfeccionismo não, exemplaris-

mo. 
 

SUPERAÇÃO  DO  PERFECCIONISMO  E  ACOLHIMENTO  DA  IMPERFEIÇÃO 

 
Terapeuticologia. Para superação do perfeccionismo, podem-se fazer necessários tratamentos terá-

pêuticos ou farmacológicos conduzidos por especialistas profissionais. 

Imperfeição. A humanidade é imperfeita; os seres humanos têm trafores e trafares que juntos atuam 

no processo evolutivo das consciências em desenvolvimento. Desta forma, o despertar para a compreensão 
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da imperfeição do próprio microuniverso consciencial torna-se primordial. 

Acolhimento. Durante todo o processo de reciclagem, a conscin em busca de neopensenes deve 

manter o abertismo para sua própria imperfeição sadia, deixando aos poucos o perfeccionismo para trás, 

acolhendo e compreendendo a sua condição de conscin em evolução e, portanto, imperfeita. 

Prescrições. De acordo com a autoexperimentologia, a autora apresenta 10 práticas auxiliares para  

a superação do perfeccionismo, apresentadas na ordem alfabética: 

01.  Autenticidade. A adoção de posturas autênticas, assistenciais e evolutivas pautadas no código 

pessoal de Cosmoética.  

02.  Desassombro. A coragem para mostrar-se imperfeito com autexposição e a autoconfiança para 

enfrentar as situações cotidianas. Vale a leitura da frase de Balona (2003), para vivificar: “Quanto mais 

me exponho com sinceridade, mais os amparadores me preservam. Quanto mais tento me esconder, mais 

os assediadores me denunciam”. 

03.  Despojamento. O abertismo para lidar com o erro e a imperfeição, com base na autocompaixão 

e empatia, necessárias ao fortalecimento do processo de auto-aceitação. 

04.  Domínio energético. A prática do EV (estado vibracional) profilático diário visando à homeos-

tase holossomática necessária a qualquer processo evolutivo. 

05.  Egocídio. A busca pela autabnegaçã o cosmoé tica levando o foco para o processo assistencial  

e não no desempenho individual. 

06.  Interassistencialidade. O desenvolvimento da autassitência visando a melhor qualificação para 

heterassistência, e com isso a entrada no ciclo da interassistência. 

07.  Minipeça. A compreensão quanto ao verdadeiro papel da conscin no cosmos, atuando como 

minipeça de um maximecanismo assistencial. 

08.  Ortopensenidade. A identificação dos autassédios, das intrusões pensênicas, com objetivo de 

autocontrole diário sadio da pensenidade para o acolhimento à imperfeição. 

09.  Poderes. A intenção sincera, a vontade inquebrantável e a autorganização como alavancas do 

processo de recin para vivência do paradigma consciencial ao alcance da cosmovisão. 

10.  Relaxamento. A realização de práticas que possam auxiliar no manejo da ansiedade e estresse 

presentes nas conscins perfeccionistas, tais como meditação e exercícios físicos. 
 

Recomendação. É importante ressaltar que as técnicas citadas foram utilizadas pela autora, sendo 

que cada consciência deve ser capaz de avaliar as melhores técnicas para o caso individual, podendo 

customizá-las, aplicá-las ou descartá-las em função de sua individualidade consciencial e processo de 

autocura. 
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Técnica. Além das práticas auxiliares citadas acima, uma abordagem complementar sugere que  

a conscin comece com pequenas ações, ao modo devagar e sempre, para aumentar o grau de dificuldade 

conforme o andamento de suas conquistas.  

Exemplo. Em sua autopesquisa a autora, por exemplo, permitiu-se chegar atrasada, deixar passar 

pequenos erros em artigos e ousar em situações com risco de constrangimento, sempre de maneira 

pensada e calculada, sem comprometer ou prejudicar aos demais, visando apenas, aos poucos, descons-

truir a imagem perfeita. 

Traforismo. A identificação e a potencialização dos trafores podem suportar a realização da reci-

clagem. O objetivo é estimular uma visão traforista de encarrar o processo e estimular o autoconhecimen-

to e a identificação dos talentos e forças pessoais que possam funcionar como antídotos para as frustra-

ções e dificuldades. 

Produtividade. Segundo Teles (2003), o traforismo é recurso indispensável à  dinamização e quali-

ficação da produtividade e assistência interconsciencial. Representa uma conduta madura e cosmoé tica, 

em contraposição à  postura trafarista, intrinsicamente autocorrupta e autosabotadora. 
 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 
Considerações. De modo evidente, ou muitas vezes mascarado pelo alto esforço e a vontade de 

acertar, o perfeccionismo é uma condição nosológica que mantém a conscin em processo de autocorrup-

ção, refém do reconhecimento externo, muitas vezes sob altos níveis de ansiedade e estresse e consequen-

temente impedida de alcançar o compléxis. 

Superação. Somente a própria consciência pode realizar a autavalição e a reestruturação pensênica 

necessárias para uma reciclagem traforista, que deve estar ancorada na intencionalidade sincera, na von-

tade inquebrantável e na auto-organização, pois são pilares importantes na terapêutica de qualquer pro-

cesso de superação.  

Coragem. Ademais, a coragem para saber que somos imperfeitos, o desenvolvimento da autocom-

paixão, o abertismo consciencial e o acolhimento quanto à autorrealidade consciencial, podem funcionar 

como práticas auxiliares para retomada da programação existencial. 

 

O  ACOLHIMENTO  À  IMPERFEIÇÃO  QUEBRA  O  CICLO  AUTOMIMÉTICO 

ANTIEVOLUTIVO  PERFECCIONISTA  E  ABRE  ESPAÇO  PARA  ENFREN-

TAMENTO DA  AUTOREALIDADE CONSCIENCIAL,  FUNDAMENTAL   

PARA  AS RECINS  INERENTES  À  REALIZAÇÃO  PROEXOLÓGICA. 
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