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Resumo:  

      No artigo, relata-se a autovivência do autor quanto as repercussões existen-

ciais e evolutivas do paradiagnóstico e tratamento de doença (Linfoma Não-

Hodgkin), patologia descoberta quando realizava a técnica da clarividência fa-

cial no curso Práticas do Parapsiquismo. Através da quimioterapia, houve 

a remissão da doença e o autor entendeu ter experienciado oportunidade evolu-

tiva programada objetivando passar por reciclagem íntima, reconfiguração da 

História pessoal e a experimentação de nova etapa existencial. A partir deste 

relato, o trabalho visa expor hipótese de moréxis vivenciada pelo próprio autor. 

Abstract:  

      In the article, it is told the author's self-experience regarding the existential 

and evolutionary repercussions of the para-diagnostic and treatment of disease 

(Lymphoma Not-Hodgkin), pathology discovered when he executed the tech-

nique of facial clairvoyance in the course Practices of Parapsychism. Through 

chemotherapy, there was remission of the disease and the author understood to 

have experienced programmed evolutionary opportunity intending for him to 

pass through intimate recycling, reconfiguration of personal History and exper-

imentation of new existential stage. Starting from this account, the work seeks 

to expose hypothesis of existential moratorium lived by the own author. 

Resumen:  

      En el artículo se relata la autovivencia del autor en cuanto a las repercusio-

nes existenciales y evolutivas del paradiagnóstico y tratamiento de una enfer-

medad (Linfoma No Hodgkin), enfermedad descubierta cuando realizaba la téc-

nica de la clarividencia facial en el curso Prácticas del Parapsiquismo. A través 

de la quimioterapia hubo remisión de la enfermedad y el autor entendió que 

había experimentado oportunidad evolutiva programada, con el objetivo de pa-

sar por reciclaje íntimo, reconfigurar la historia personal y experimentar nueva 

etapa existencial. A partir de este relato, el trabajo se propone exponer la hipó-

tesis de moratoria existencial, experimentada por el propio autor. 

 



34 

 

 Proexologia  Vol. 4  N. 4  2018 

 

INTRODUÇÃO 

Doença. Após o feedback recebido durante a aplicação de técnica energética no curso Práticas do 

Parapsiquismo (PDP), o autor obteve paradiagnóstico de doença na própria garganta. Após dois anos deste 

evento, foi identificado nódulo no mesmo local e por meio de consultas e exames com especialistas diagnos-

ticou-se apresentar doença grave. Ao receber o diagnóstico de Linfoma não-Hodgkin, o pesquisador refletiu 

sobre a situação que se encontrava e entendeu ser oportunidade evolutiva autoprogramada objetivando passar 

por autorreciclagens e mudanças na vida pessoal.  

Hipótese. Depois do tratamento e da remissão da doença, considerando o histórico multiexistencial, as 

autorreciclagens vivenciadas e os méritos pessoais conquistados, o autor levanta a hipótese, a partir das leis 

das probabilidades na vida intrafísica, que obteve o recebimento de moratória existencial. Neste trabalho, 

objetiva-se expor hipótese de autovivência de moréxis pelo próprio autor. 

Estrutura. O presente artigo divide-se em 7 seções: 

I.  Indicadores.  

II.  Autopesquisa consciencial e as autorreciclagens. 

III.  Monitoramento da doença. 

IV.  Início do tratamento do linfoma. 

V.  Remissão da doença. 

VI.  Hipótese de moratória existencial. 

VII.  Considerações finais. 

I.  INDICADORES 

Artigo. No início do ano de 2010, ao visitar o CEAEC, o autor encontrou com amigo pessoal, pesqui-

sador da Conscienciologia, e este lhe recomendou a leitura do artigo Hipótese do Marco Planejado - Mar-

coplan, que aborda situações em que a própria consciência planeja no período intermissivo a ocorrência de 

determinado acontecimento em momento específico da própria vida intrafísica.  

Retrospectiva. Ao ler e entender o conteúdo do artigo, este autor fez retrospectiva de toda a vida 

pessoal, identificando os fatos e parafatos ignorados, os quais ocorreram em situações importantes.  

Paradiagnóstico. No segundo semestre de 2010, ao participar de aula no curso Práticas do Parapsi-

quismo (PDP) e durante a experimentação da técnica de clarividência facial, o autor recebeu feedback de 

paradiagnóstico quanto a existência de problema na garganta. Naquele momento, o autor não sentia ou per-

cebia qualquer doença física, mas posteriormente pensou em investigar.  
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Rememoração. Em agosto de 2012, ao fazer a barba o autor percebeu nódulo na garganta, e neste 

momento, rememorou o acontecimento sobre o paradiagnóstico recebido no curso referido. Em seguida veio 

a lembrança do artigo Hipótese do Marco Planejado – Marcoplan. 

Diagnóstico. No dia seguinte, após a percepção do nódulo, o autor procurou médico e este disse para 

não se preocupar, pois poderia ser irritação na garganta e indicou a procura por especialista em Otorrinola-

ringologia. Não se contentando com o diagnóstico, o autor buscou consultar outro médico, e ele indicou 

especialista médico em cabeça e pescoço.  

Câncer. Após vários exames, em fevereiro de 2013, recebeu o diagnóstico de Linfoma não-Hodgkin, 

tipo de câncer no sistema linfático. Mais a frente, o autor foi encaminhado para especialista em linfoma para 

dar início ao tratamento. Nessa época, o autor passava por grave crise financeira devido a empreendimento 

pessoal malsucedido. 

Psicologia. Segundo a Psicologia, a partir do momento em que a pessoa recebe a notícia do diagnóstico 

de doença grave, de dessoma de ente querido ou perda considerável, a pessoa pode passar por processo de 

luto. A psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross retrata as fases do luto em 5 etapas: negação, raiva, barganha, de-

pressão e aceitação, mas nem sempre as pessoas passam por todas as fases.  

Fases. Este autor relata duas fases de luto as quais vivenciou: 

1.  Negação. Ao receber o diagnóstico de Linfoma não-Hodgkin, este autor sentiu-se abalado, momento 

da negação. Foi como se tivesse “perdido o chão” e questionava porque essa situação estava acontecendo. A 

tendência era o isolamento e a evitação de conversas em relação ao assunto.  

Alivio. Os dias se passaram e chegou o dia da consulta com o especialista em linfoma. A expectativa 

e a ansiedade tomaram conta do autor, da duplista e dos familiares. Segundo o parecer do especialista,  

a doença seria monitorada por meio de exames e consultas e o início do tratamento somente ocorreria caso 

houvesse o aumento dos pontos do linfoma, tornando a doença agressiva. 

2.  Aceitação. O autor aceitou a situação com mais tranquilidade depois do parecer médico, não ali-

mentando mais o desespero quanto a dessoma precoce. Reforçou o autoposicionamento para superar a doença 

com o seguinte pensamento: eu não quero ficar muito tempo parapsicótico no extrafísico. 

Reconfiguração. Este autor fez a retrospectiva de todo o período de vida e entendeu que o diagnóstico 

do Linfoma não iria tirar a oportunidade de continuar a realizar a proéxis pessoal. Compreendeu que seria o 

momento especial e marco planejado para fazer a reconfiguração da História Pessoal, reverter a situação e 

experimentar nova etapa existencial. 
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II.  AUTOPESQUISA CONSCIENCIAL E AS AUTORRECICLAGENS 

Ponto cego. Nesse contexto, o autor começa a autopesquisa para identificar e entender o ponto cego 

da própria evolução através da escrita de verbetes, tais como: Retomada Autevolutiva; Autorretratação do 

Abuso de Poder; Autocomprometimento Intermissivista; Recin Autoimposta; Autossuperação da Doença 

Grave, e artigos, por exemplo, Autorretratação do Abuso de Poder; Autossuperação do Temperamento Dis-

persivo, visando fortalecer as autorreciclagens. 

Lucidez. Ao participar no curso Identificação da Retrosenha Pessoal, o autor pode entender que vários 

traços presentes na atual vida pessoal tinham referência com a autorretrovida crítica.  

Retrovida. De acordo com Pedro Fernandes (2016):  

A retrovida crítica é a existência humana pretérita marcante na holobiografia de determinada 

consciência intermissivista, homem ou mulher, representando o início da virada evolutiva 

para melhor e constituido a base, o plot ou a referência-mor parao planejamento da atual 

programação existencial (proéxis).  

Resultado. Com base nas autopesquisas realizadas, o autor destaca, na ordem alfabética, 6 traços pes-

soais identificados relacionados com a autorretrovida crítica: 

1. Autodidatismo: a facilidade em aprender por conta própria. 

2. Autoritarismo: a postura de ser o “dono da verdade”, sem dar atenção a opiniões alheias. 

3. Empreendedorismo: a habilidade de atuar em diversas áreas. 

4. Poder: o emprego do poder manifesto em atitudes anticosmoéticas. 

5. Preconceito: a atitude de preconceito diante de pessoas ou lugares. 

6. Resiliência: a capacidade de lidar bem às pressões e adversidades. 

Subsídios. Dando sequência na autopesquisa, o autor entendeu a importância de participar pela se-

gunda vez do curso Código Pessoal de Cosmoética (CPC). A vontade de mudar posturas pessoais e o posi-

cionamento firme auxiliaram para que novas escolhas fossem assumidas e novos comportamentos cosmoé-

ticos adquiridos no dia a dia. 

Cláusulas. Eis, na ordem alfabética, 4 exemplos de cláusulas do código pessoal de Cosmoética favo-

ráveis a autossuperação de traços-fardos do autor: 

1.  Autorganização financeira: o planejamento financeiro, de gastos dentro do orçamento em contra-

ponto ao trafar da desorganização financeira. 
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2.  Cosmoética: o posicionamento que aconteça o melhor para todos em contraposição ao trafar da 

atitude de querer fazer “negocinho evolutivo”. 

3.  Foco: o entendimento do que é realmente prioritário em oposição ao trafar da dispersividade. 

4.  Ponderação: a análise e reflexão sobre a situação antes de tomar qualquer decisão, contrário ao 

trafar da impulsividade. 

Princípio. Nesse contexto de autossuperação, vale enfatizar o princípio cosmoético de autoria de Wal-

do Vieira: “o que não presta, não presta mesmo, o melhor é não fazer maquilagem” (2014; p. 292). 

Paradever. Segundo Vieira, “o paradever é a condição da consciência lúcida dos próprios compro-

missos, normas, princípios e paraleis justas, íntegras e retas, firmados com o desenvolvimento autoconsciente 

da evolução pessoal entrosada à evolução do grupo evolutivo” (2016; p. 7.943) 

Voluntariado. O voluntariado pessoal na Juriscons, o qual ministrava palestras, cursos, oficinas de 

técnicas pacificadoras e a escrita do curso Mediação Paradireitológica, em parceria com outros pesquisado-

res, foram atividades importantes para que o autor ampliasse a lucidez quanto ao autocomprometimento 

intermissivista, de modo a gerar a autopacificação intima. 

Autocomprometimento. Nesse sentido, o autocomprometimento intermissivista é o ato ou efeito de 

a conscin, homem ou mulher, assumir o paradever intermissivo de capacitar-se realizando as mudanças in-

traconscienciais necessárias, com o objetivo de identificar o prioritário para a consecução da autoproéxis 

e assistir o próprio público alvo através da qualificação do exemplarismo pessoal.  

III.  MONITORAMENTO DA DOENÇA 

Conduta. A partir do diagnóstico do linfoma em 2013, o autor realizou exames a cada 90 dias para 

monitorar a evolução da doença, e neste período o pesquisador não teve nenhuma alteração no quadro de 

saúde pessoal, fato que surpreenderam os hematologistas consultados. 

Pensenizações. As autopensenizações justas, íntegras e retas e a vivência da fraternidade contribuíram 

para a sustentação das autorrecins, o fortalecimento da autoestima e evitasse a ruminação mental sobre 

a doença. O ato de não pensar na doença contribuiu para manter a serenidade e fazer as próprias atividades, 

bem como colocar em ordem a vida financeira. 

Fraternidade. A autovivência da fraternidade é a superação de todos os tipos e categorias de precon-

ceitos que permeiam a sociedade. É a capacidade consciencial de assumir a interassistência com abnegação 

cosmoética. 
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Surpresa. Para surpresa deste autor, ao fazer a consulta médica para o monitoramento do linfoma, 

o hematologista, após verificar os exames, percebeu alteração e o encaminhou para o urologista. A alteração 

na próstata foi constatada e, depois da realização de biópsia, o resultado foi a presença de carcinoma, tipo de 

câncer que afeta a saúde dos homens a partir dos 50 anos.  

Cirurgia. A indicação do médico foi à realização de cirurgia para a extração do órgão afetado para não 

comprometer ainda mais a saúde física do autor. A cirurgia foi realizada em fevereiro de 2015 com pleno 

êxito e a recuperação ocorreu dentro da normalidade.  

IV.  INÍCIO DO TRATAMENTO DO LINFOMA 

Tratamento. Como qualquer doença, certo dia ela pode se tornar mais agressiva, e isso ocorreu no 

primeiro semestre de 2016. Os pontos do linfoma se alastraram por todo o corpo físico do autor e um deles 

pinçou o nervo ciático da perna direita dificultando a locomoção. Devido ao agravamento da doença, a equipe 

médica indicou o início imediato da quimioterapia.  

Insights. O autor novamente refletiu sobre o momento e o tratamento era outro desafio a ser vivenci-

ado. Nas dinâmicas parapsíquicas, o autor recebeu vários insights de amparadores, por exemplo, esta men-

sagem: “faça todos os procedimentos, siga as orientações, se preserve. Esta é mais uma etapa em sua vida. 

Utilize o seu poder para a assistência”.  

Dúvidas. O autor procurou segundo diagnóstico com outro especialista em linfoma, que confirmou 

a necessidade de iniciar do tratamento e o protocolo de medicação sugerido pelo médico do convênio. Diante 

dessa afirmativa, aumentou-se a confiança para iniciar o tratamento. 

Quimioterapia. Foram seis meses de várias sessões de quimioterapia e evitou ficar pensando se sofre-

ria os efeitos colaterais relatados por outros pacientes. O pensamento estava voltado para a cura e não para 

a doença. Tal comportamento foi positivo para a superação dos efeitos da medicação, sendo que cada paci-

ente responde de maneira diferente ao tratamento quimioterápico. 

Efeitos. Eis 3 efeitos colaterais da quimioterapia vivenciados e superados pelo autor:  

1. Queda de cabelo. Assim que percebeu o início da queda, procurou raspar o restante do cabelo. 

2.  Neuropatia periférica. Patologia que afeta os nervos periféricos provocando ardor na sola dos pés, 

ausência de saliva e fragilidade nos dentes. 

3.  Fadiga. Em diversas ocasiões, sentia extremamente cansado, impossibilitado de fazer atividades 

rotineiras. 
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Reações. O autor não teve falta de apetite, emagrecimento, vômitos, diarreias e coceiras no corpo, 

sintomas que tendem a ocorrer nos pacientes em tratamento quimioterápico. 

Resultado. No final do ano de 2016, o autor realizou exame de imagem para verificar o efeito do 

tratamento e o resultado foi excelente, os pontos do linfoma desapareceram, o que deixou todos felizes. 

Recidiva. Em fevereiro de 2017, foi realizado novo exame de imagem para comprovar a remissão da 

doença e o resultado foi “recidiva precoce”, pois surgiram novos pontos no abdômen. A equipe médica ficou 

surpresa, frustrando o autor, a família e os amigos. Ocorreram novas sessões de quimioterapia, agora com 

medicação mais forte. 

Intuição. O segundo tratamento seguiu até agosto de 2017 e, como os pontos do linfoma ainda persis-

tiam e a imunidade do autor ainda estava muito baixa, o médico indicou breve repouso até que tivesse con-

dições de retomar o tratamento. Durante esta consulta, o autor teve a intuição de propor ao médico a realiza-

ção de biópsia para identificar o tipo de câncer. Este não concordou em realizar procedimento cirúrgico 

diante da baixa imunidade que o autor se encontrava. 

Parecer. Saindo da consulta, o autor e a duplista entenderam que seria importante realizar outra con-

sulta com o especialista consultado anteriormente para tirar dúvidas do parecer dado pelo médico que acom-

panhava o tratamento. A sugestão do especialista consultado foi a realização de biópsia para fechar o diag-

nóstico, o autor propôs que ambos os médicos conversassem entre si para chegarem ao consenso. Eles defi-

niram que o melhor mesmo seria realizar a biópsia para identificar o tipo de câncer. 

V.  REMISSÃO DA DOENÇA 

Resultado. Paracirurgias, chás de ervas medicinais e tenepes faziam parte da rotina do autor 

e, assim que o convênio autorizou a realização da biópsia, o pesquisador fez o procedimento. O resultado 

não poderia ser melhor, os pontos do abdômen se mostraram necrosados e o médico ficou surpreso dizendo: 

“eu não entendo como os pontos sumiram em relação ao último resultado”. O autor recebeu alta do trata-

mento, passando a realizar exames de rotina a cada 180 dias. 

Acolhimento. O autor ressalta a importância do apoio de familiares e amigos durante as diversas fases 

do tratamento. A pessoa enferma, por mais fortalecida que esteja, precisa do acolhimento e do carinho das 

pessoas amigas para se recuperar. Inclusive é importante que o paciente tenha acompanhante durante as 

consultas para melhor entendimento das informações emitidas pela equipe médica.  

Valorização. O pesquisador valorizou o apoio, o acolhimento e a assistência da duplista, dos filhos 

e da equipe médica durante as etapas do tratamento, as consultas, os exames, as seções de quimioterapia.  
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Procedimentos. Desde o diagnóstico da doença até o período que realizou o tratamento quimioterá-

pico, o autor seguiu corretamente as recomendações da equipe médica e dos amparadores, por exemplo, na 

ordem alfabética, estes 9 procedimentos: 

1. Acupuntura. O emprego de diversas seções de acupuntura da Medicina Tradicional Chinesa.  

2. Autoconfiança. A manutenção da autoconfiança, evitando sentir-se doente.  

3. Autodefesa. A evitação de contato com aglomerações durante o tratamento. 

4. Medicina naturista. A utilização de tratamento alternativo com chás medicinais. 

5. Nutrição. O cumprimento das orientações da nutricionista, fazendo as refeições em casa, devido 

à baixa imunidade, para não correr o risco de contaminação alimentar. 

6. Ortopensenidade. O cultivo de autopensenizações saudáveis desde o momento do diagnóstico. 

7. Paracirurgia. A realização de várias paracirurgias, as quais mudou o rumo do diagnóstico. 

8. Perseverança. A prática, sem interrupção, da tenepes. 

9. Tenepes. A solicitação de ajuda aos amigos para que colocassem o próprio nome na tenepes. 

Autossuperação. Neste contexto, o autor vivenciou a autossuperação de doença grave, sendo o ato 

ou efeito de a conscin, homem ou mulher, compreender, enfrentar e superar enfermidade crítica, com risco 

de dessoma, mantendo lucidez diante do diagnóstico e do tratamento, estabelecendo interrelações sadias 

e criando situações para atingir o objetivo da remissão da patologia, podendo resultar em reciclagem exis-

tencial e aprendizado evolutivo.  

VI.  HIPÓTESE DE MORATÓRIA EXISTENCIAL 

Hipótese. Diante da remissão da doença grave, das autorreciclagens vivenciadas e dos méritos pessoais 

conquistados, dentro das leis de probabilidades na vida intrafísica, o autor levanta a hipótese de ter recebido 

dos amparadores a condição da moratória existencial.  

Moréxis. Conforme Vieira, “a moréxis (mor + exis) é a condição da moratória existencial, um com-

plemento de vida humana facultando à consciência humana merecedora, por seus esforços e desempenhos 

de fraternidade” (2011, p. 128). 

Realidade. Vieira ainda afirma que “a moréxis é o adiamento positivo da desativação do corpo hu-

mano, ou seja: a dessoma retardada”. E ele complementa: “a moréxis pode apresentar uma base superavitária 

– a maior  – maximoréxis (maxi + mor + exis), por atacado, própria do completismo existencial” (2011, 

p. 132) ou “a moréxis pode apresentar uma base deficitária – a menor – minimoréxis, própria do incomple-

tismo existencial” (2011, p. 131). 
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Maximoréxis. Segundo Vieira, a maximoréxis (maxi + mor + exis) é: 

[...] a condição da moratória existencial, a maior, ou quando vem para a consciência intrafí-

sica (conscin) completista, na qualidade de acréscimo ou adendo (base superavitária), quanto 

ao compléxis da própria programação existencial (proéxis), significando a execução de man-

dato extra, sadio ou suplementar, além do mandato existencial já concluído. (2016, p. 6.870)  

Minimoréxis. E a “minimoréxis (mini + mor + exis) é a condição da moratória existencial, a menor, 

ou quando vem para a conscin incompletista ressarcir o próprio deficit holocármico (base deficitária) ou 

concluir a condição do compléxis quanto à autoprogramação existencial (autoproéxis), ou o acabamento de 

mandato de vida ainda inconcluso” (VIEIRA, 2016, p. 7.307).  

Causas. “A moréxis pode sobrevir após uma E.Q.M., experiência quase morte, algum trauma psíquico 

ou físico profundo, enfermidade grave, acidente quase fatal ou projeção ressuscitadora”. (VIEIRA; 2013, 

p. 682). 

Objetivos. Eis, na ordem alfabética, 3 objetivos da moréxis, consultados no livro Manual da Proéxis 

(2001; p. 128) e no tratado 700 Experimentos da Conscienciologia (2013; p. 611), obras de Waldo Vieira: 

1.  Brechas. Solucionar as brechas ou omissões da autoproéxis.  

2.  Duração. Servir enquanto complemento de tempo que pode variar de meses a décadas. 

3.  Tarefas. Oferecer condições para a consciência realizar, de modo razoável, as tarefas não cumpri-

das ou que ainda faltam executar. 

Fatores. Eis, na ordem alfabética, 16 motivos que contribuíram na proposição da hipótese do autor ter 

recebido a condição da moratória existencial: 

01.  Aporte. A certeza de poder realizar algo a mais na vida pessoal. 

02.  Assistência grupocármica. A convicção da necessidade de promover assistência a determinados 

grupos de conscins nesta existência. 

03.  Autoconfiança. A decisão de cumprir a proéxis pessoal. 

04.  Cosmoética. As automanifestações cosmoéticas nas ações cotidianas. 

05.  Dedicação. O esforço pessoal quanto a autevolução. 

06.  Família. O núcleo familiar alinhado ao paradever grupal. 

07.  Ganho evolutivo. O autenfrentamento da situação crítica de saúde, revertendo-a positivamente na 

holobiografia pessoal. 

08.  Gescons. As gestações conscienciais pessoais publicadas. 

09.  Interassistencialidade. A condição de assistir e se permitir ser assistido. 
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10. Intermissivo. A autoconvicção de ter participado de Curso Intermissivo recente. 

11.  Liderança. O perfil de liderança cosmoética evidente nas próprias ações. 

12.  Parapsiquismo. O animismo-parapsiquismo lúcido desde jovem. 

13.  PEP. A ficha evolutiva pessoal superavitária. 

14.  Prospectiva. O paradiagnóstico de doença, antevendo a situação crítica no futuro. 

15.  Temperamento. O comportamento interassistencial pessoal desde criança. 

16.  Tenepes. A condição de praticante da tenepes. 

VII.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aprendizado. O autoposicionamento firme diante do diagnóstico, tratamento e da remissão da doença 

favoreceu a assimilação de aprendizados pelo autor. A interrelação direta com médicos, enfermeiros e aten-

dentes o fez repensar sobre o papel na condição de assistente e assistido. 

Ficha evolutiva. A autossuperação da doença, as autorreciclagens vivenciadas somadas ao próprio 

histórico multiexistencial trouxeram méritos positivos para a ficha evolutiva pessoal do autor, reforçando 

a hipótese de ter recebido a moratória existencial visando o cumprimento da proéxis pessoal e o autorreve-

zamento multiexistencial.  
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