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Resumo: 
O artigo aborda um conjunto de ações relativas à preparação para a dessoma 

enquanto meta proexológica para a terceira fase da proéxis, a acabativa proexoló-
gica, abordando o assunto do desapego pré-dessoma e a reflexão a respeito do con-
ceito de qualidade de morte, em analogia ao correlato qualidade de vida. 

 
 

Abstract: 
The article approaches a group of relative actions related to the preparation for 

the desoma as the existential programological goal for the third phase of the exis-
tential program, the existential programological conclusion, approaching the subject 
of pre-desoma detachment and the reflection regarding the concept of death quality, 
in analogy to the correlate life quality. 

 
 

Resumen: 
El artículo aborda un conjunto de acciones relativas a la preparación para la de-

soma como meta proexológica para la tercera fase de la proexis, la fase final proe-
xológica, abordando el tema del desapego predesoma y la reflexión respecto al con-
cepto de calidad de la muerte, en analogía al concepto calidad de vida. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Objetivo. O artigo aborda um conjunto de ações relativas à preparação para a dessoma enquanto 

meta autoproexológica para o período da acabativa da programação existencial: Proéxis. Neste contexto, 

a conscientização quanto ao apego aos valores inerentes da vida intrafísica e a reflexão quanto às suas 

consequências, entre elas a parapsicose pós-dessomática, se insere como medida otimizadora da quali-

dade de morte. 

Metodologia. Os principais métodos utilizados para a elaboração do artigo foram: 

1. Levantamento bibliográfico dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia quanto ao tema; 

tratados, livros e artigos técnicos sobre o assunto. 
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2. Reflexões a cerca da experiência pessoal da autora no processo do envelhecimento dentro do 

Paradigma Consciencial. 

3. Casuística de outras conscins, a partir de cursos e palestras da grade curricular da APEX. 

4. Insights a respeito da expansão da compreensão das verpons sobre o tema; amparo de função. 

DESAPEGO  PRÉ-DESSOMÁTICO  

Definologia. O desapego pré-dessomático é a técnica, efeito ou processo de a conscin lúcida, ho-

mem ou mulher, a partir da terceira idade física, evitar as automimeses impostas, inevitavelmente, pela 

vida humana, desapegando de posturas, comportamentos e rotinas robotizantes, fomentando desde já 

a identificação com os valores inerentes à sua futura condição de consciex, a ocorrer no devido tempo. 

Dessomatologia. De acordo com a Dessomatologia, a morte física, ou primeira dessoma, é a desati-

vação do corpo físico, enquanto a segunda dessoma corresponde ao descarte dos restos do corpo ener-

gético, ainda remanescentes junto ao psicossoma. Em relação à proxêmica, o ideal é que as duas desso-

mas se dessem o mais próximo possível, com uma diferença de poucas horas ou dias entre as duas.  

Morte. Para o pensamento convencional, que desconhece a existência do holossoma e seriexialida-

de, a morte é apenas uma, e significa tanto o fim da vida orgânica como o fim da própria consciência.  

A visão limitada desse paradigma, faz com que a dessoma seja vista como um fracasso, uma perda ir-

remediável, um aniquilamento, do qual todos fogem e não gostam de pensar a respeito. A cultura, a reli-

gião e a medicina não preparam a pessoa para conviver pacífica e maduramente com a ideia da morte,  

o que torna esse assunto um verdadeiro tabu social. 

Autoengano. O desapego pré-dessomático ajuda a evitar a situação da parapsicose pós-mortem, 

autoengano parapatológico ainda comum, no atual momento evolutivo da maioria das conscins do pla-

neta. Segundo a Cosmoeticologia, o materialismo e a identificação com os valores intrínsecos da vida 

intrafísica estão na raiz dessa parapatologia. 
Psicose. A psicose pós-dessomática é a condição em que a consciência, já tendo perdido o seu 

corpo humano, ainda pensa, sente e julga que prossegue vivendo dentro dele e com ele. Nessa situação, 

não possui mais a energia consciencial (EC) biológica de maneira pura e por isso sofre de carência 

energética, caindo na condição de parapsicose post mortem. 

Qualidade. Seguindo a lógica do conceito que leva à noção de qualidade de vida e aplicando os 

conhecimentos das pesquisas do Paradigma Consciencial, a qualidade de dessoma é assunto premente 

dentro fase de acabativa da proéxis. Os gerontes intermissivistas e/ou pré-intermissivistas têm especial in-

teresse nesse tema e podem fazer dele uma meta importante dentro dessa fase de suas autoproéxis. 
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  Alternância. Segundo a Seriexologia, a consciência alterna a condição de consciência intrafísica - 

conscin e consciência extrafísica - consciex ao longo da evolução consciencial, desde o nível inicial do 

vírus até o ápice, como Homo sapiens serenissimus. Dentro deste ciclo multiexistencial, o estado consci-

encial de consciex é mais permanente, em relação ao de conscin, sendo esta condição mais transitória, 

apenas enquanto manifesta-se nesta dimensão humana. 

Aclimatação. Assim, devido a grande diferença entre estes dois estados (conscin e consciex), é ne-

cessária uma aclimatação prévia para a mudança da condição consciencial, seja ela através da ressoma, 

quando a consciência adquire a condição de conscin, ou quando da dessoma, quando retorna à condição 

de consciex. 

Pré-ressoma. No período pré-ressomático, entre outras providências, a consciência passa pela ada-

ptação ao novo soma e energossoma – que comporão seu novo holossoma - o qual utilizará para sua ma-

nifestação nesta dimensão. 

Pré-dessoma. Por ocasião da pré-dessoma será necessário, novamente, a readaptação da conscin  

à condição de consciex, seja pela readaptação ao holossoma, agora mais enxuto, com apenas dois veícu-

los, seja pela mudança da forma holopensênica – de intrafísica para extrafísica.  

Reciclagem. Assim como alguém que mora no Brasil e vai passar a residir na China, por exemplo, 

precisa fazer uma série de movimentos prévios para adaptar-se à nova condição – alimentação, usos  

e costumes, geografia, valores, etiqueta, vestuário, entre outras – a transferência da consciência da vida 

intrafisica para a extrafísica requer ainda mais reciclagens readaptativas. 

Extratificação. A partir da terceira idade física passa a ser prioritária a reflexão a respeito destas 

mudanças a serem encetadas à frente, visando o retorno à condição de consciex, nas melhores condições. 

Um entrave a ser identificado e enfrentado de pronto é tendência da pessoa idosa de solidificar hábitos 

e posturas, impedindo postura flexível, necessária à preparação da nova condição consciencial. A desso-

ma educa. 

FORMAS  HOLOPENSÊNICAS 

Forma. As formas holopensênicas características da intrafisicalidade e da extrafisicalidade guar-

dam entre si enormes diferenças, que podem afetar consideravelmente a futura adaptação da conscin em 

recém-consciex. Essas diferenças podem ser entendidas a partir de 3 níveis de dificuldade, conforme 

mostrado a seguir: 

1. Diferenças de assimilação mais fácil. 

2. Diferenças que representam meras adaptações das condições da vida anterior. 
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3. Diferenças que podem trazer problemas de adaptação. 

Facilidades. A autora identificou 8 diferenças de assimilação mais fácil, que estão listadas a seguir, 

na ordem alfabética: 

1. Deslocamento. Torna-se mais fácil o deslocamento entre os vários ambientes extrafísicos, pela 

utilização da volitação ao invés do transporte ou caminhada. 

2. Gravidade. Ausência de peso, manifestação mais leve. 

3. Holossoma. A consciex manifesta-se a partir de holossoma mais enxuto, com apenas dois veí-

culos, justamente os mais nobres, psicossoma e mentalsoma. Por isso a condição consciencial da consciex 

é mais evoluída do que a da conscin, por melhor que seja a qualidade do seu soma. 

4. Mesologia. Desembaraço das condições mesológicas da ultima vida, muitas vezes desfavoráveis 

e de caráter impositivo. 

5. Paragenética. Predomínio das condições paragenéticas, em detrimento da genética. 

6. Pensene. Atuação diretamente através dos pensenes (pensamentos, sentimentos e energias), dis-

pensando a ação física propriamente dita.  

7. Psicossoma. Sendo superior ao soma, por ter mais funcionalidades – elasticidade, leveza, capaci-

dade volitativa, transfiguração, atuação pelo paracérebro, entre outras – torna-se mais fácil adaptar-se  

a algo superior ao que se tinha. 

8. Soma. Embora sendo um veículo de manifestação essencial para a vida intrafísica, requer da 

conscin enormes dispêndios de tempo e energia para mantê-lo funcionante e em boas condições: alimen-

tação, sono, descanso periódico, cuidados com a saúde em geral, prevenção e cura de enfermidades. 

Adaptações. Duas diferenças que representam meras adaptações das condições da vida anterior  

à dessoma estão listadas a seguir, apresentadas em ordem alfabética: 

1. Saúde. O psicossoma ainda sofre consequência da pensenidade, podendo mimetizar doenças e in-

capacidades fisiológicas, o que requer atenção permanente. A saúde do psicossoma da consciex será  

a saúde do novo soma da conscin de amanhã. 

2. Segurança. Permanece a necessidade de autodefesa em relação às consciências e holopensenes 

patológicos. O autodomínio energético é a melhor providência defensiva da conscin e da consciex. 

Dificuldades. As 10 condições listadas abaixo representam diferenças que podem trazer problemas 

de adaptação: 
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1.  Acervos. Apego aos bens materiais como propriedades, obras de arte, coleções. Também con-

vém lembrar o apego ao computador pessoal, aos livros, revistas, cosmograma e demais artefatos do 

trabalho mentalsomático. Nem por ser a finalidade evolutiva, justifica-se o apego a objetos descartáveis. 

Você está preparado para seguir viagem sem bagagens nas mãos? 

2.  Apego. O apego às outras conscins, familiares e/ou amigas, que permanecerão ainda algum 

tempo na vida intrafísica, pode causar desconforto afetivo, se a futura consciex não refletir sobre o sen-

tido das relações grupocármicas, tanto em relação às necessidades evolutivas delas mesmas e das demais 

consciências, quanto à inseparabilidade entre as consciências empáticas. Você já acumulou quantos fi-

lhos, mães, pais e irmãos em suas vidas intrafísicas, até agora? Como é sua relação com eles hoje? 

3.  Gastrossoma. O ato de comer é próprio do soma, único veículo do holossoma que tem necessi-

dade do alimento físico. No entanto, assim como acontece com o sexo, é uma atividade que pode ser 

prazeirosa o suficiente para a consciência querer continuar procurando satisfazer. Qual o nível de sua 

expertise ao selecionar menus e cartas de vinho? 

4.  Grupocarma. Substituição do grupocarma familiar pelo grupocarma consciencial, enquanto 

prioridade evolutiva. As consciências, hoje nossa parentela, podem ser, desde já ou em futuro próximo, 

integrantes desse grupo mais permanente. Quantos, dentre seus amigos e parentes atuais estarão com 

você na nova vida? A empatia evolutiva é a melhor garantia de companheirismo. 

5.  Mesologia. Transferência do atual ambiente onde a vida intrafísica se desenrolou: bairro, cidade, 

País, grupo de convivência e volta à paraprocedência, ambiente próprio, ainda não (re)conhecido. Você 

sente saudades de seu lar extrafísico? E dos parentes e amigos que lá estão à sua espera? 

6.  Mudança de valores. A troca dos valores intrafísicos, mais transitórios, pelos valores mais 

permanentes, próprios da consciex e da vida extrafísica. Suas respostas às perguntas anteriores lhe darão 

uma pista do quanto será necessário adaptar-se a novos valores. 

7.  Ocupação. A conscin normalmente preenche grande parte do seu tempo atendendo às neces-

sidades do soma, muitas vezes perdendo a perspectiva da utilização mais pró-evolutiva do tempo intra-

físico. Este fator pode ser agravado tanto pela falta de planejamento adequado ao realizar as tarefas 

indispensáveis, como a despriorização evolutiva para a ocupação do seu tempo. Quanto tempo você 

dispende regularmente otimizando a execução de tarefas repetitivas em prol do ganho de tempo livre? 

8.  Posição. Perda da posição ocupada na Socin, seja profissional, social ou dentro do grupo ou clã. 

Por isso é importante, desde já, o desapego a cargos, funções, posições e demais condições impermanen-

tes. A consciência justifica-se por si mesma. Como se sentiria viajando sem documentos para se identifi-

car? 
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9.  Rotinas. Afastamento dos interesses imediatos. É importante, desde já, pensar na manutenção de 

hábitos, rotinas ou interesses que possam ter continuidade na extrafisicalidade. Que ocupações você prio-

rizará em sua vida extrafísica? Como gostaria de passar seu tempo quando consciex? 

10.  Sexualidade. A consciência não tem sexo. O impulso sexual é próprio do soma, veículo des-

cartado na primeira dessoma. Entretanto, a consciex pode sentir falta das sensações propiciadas pelo 

sexochacra por identificar-se fortemente com o soma. 

Características. Dentre as características que compõem o conceito de qualidade de dessoma, 

podemos citar, na seguinte ordem alfabética: 

1.  Ausência de medos e fobias. A longevidade ensina a viver, para quem tem abertura para apren-

der. A primeira ignorância a cair por terra com a maturidade são as fobias e os medos irracionais, por 

absoluta falta de fundamentação.  

2.  Autoconscientização multidimensional. O autoconceito embasado no paradigma consciencial 

leva a uma visão de si mesmo enquanto consciência do Cosmos, com possibilidades e poderes suficientes 

para garantir sua continuidade sob quaisquer condições. A consciência, portanto, é imorrível, imatável  

e indestrutível, pode sempre evoluir, aprimorar seus traços pessoais, construir trafores e atributos consci-

enciais superiores, à medida em que supera seus defeitos e fragilidades e alcançado níveis maiores de 

maturidade e livre arbítrio. 

3.  A natureza da dessoma. O descarte do corpo físico pode acontecer de diversas formas – doen-

ça, acidente, suicídio, assassinato, catástrofes naturais, eutanásia, ortotanásia, distanásia, genocídios, entre 

outras - e em diferentes épocas da vida humana: infância, adolescência, adultidade, velhice, impactando 

de modo diferente tanto a conscin dessomante quanto seu grupocarma. Mais de 50% das mortes ocorridas 

no Brasil acontecem com consciens idosas, com 60 anos ou mais (CENEP, 2016). 

4.  Compléxis. A dessoma do intermissivista completista é mais favorável do que a do incom-

pletista: Completismo: epitáfio ideal. 

5.  Condicionamentos. As posturas, os comportamentos, os hábitos e rotinas robotizantes induzi-

dos pela mesologia, dificultam o desapego aos valores da vida intrafísica e a rápida aclimatação extra-

física do recém dessomado. Dessoma: autopesapego compulsório. 

6.  Omegapensene. Segundo a Pensenologia, o omegapensene é o último pensene da conscin antes 

de dessomar. Assim como o último pensene antes de dormir pode condicionar o locus extrafísico aonde  

a consciência pode se dirigir ao sair do corpo durante o sono, o último pensene antes de dessomar orienta 

a recém consciex à determinada comunex. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Recéxis. Estudar e vivenciar o envelhecimento humano a partir da ótica do paradigma consciencial 

exige um série de reciclagens intraconscienciais sucessivas e recorrentes de modo a depurar o interesse 

pelo essencial evolutivo, a vivência da Cosmoética, a meta de expansão da autocognição, a melhoria do 

saldo da ficha evolutiva pessoal (FEP). 

Depuração. Nestes termos, a preparação para a dessomar de maneira lúcida e saudável muitas ve-

zes exige uma depuração mais radical na autopensenização, nos valores pessoais assim como no desa-

pego de hábitos humanos dispensáveis (robotização existencial; robéxis). 

Paradoxo. A homeostase holossomática é tanto uma condição otimizadora da saúde integral da 

conscin, quanto da dessoma lúcida da futura consciex. 
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