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Resumo:
Este artigo apresenta uma análise prática sobre os resultados concomitantes nocivos que surgem além do resultado específico e aparentemente
favorável buscado através das ações da consciência. O objetivo deste estudo
é ampliar o modo de compreender os efeitos das manifestações conscienciais
a partir da visão de conjunto nas avaliações conscienciométricas do pesquisador
lúcido.
Resumen:
Este artículo presenta un análisis práctico sobre los resultados concomitantes nocivos que aparecen más allá del resultado específico, y aparentemente
favorable, buscado a través de las acciones de la conciencia. El objetivo de este
estudio es ampliar el modo de comprender los efectos de las manifestaciones
concienciales, a partir de la visión de conjunto en las avaliaciones concienciométricas del investigador lúcido.
Abstract:
This article presents a practical analysis of the harmful concomitant
results which arise beyond the specific and apparently favorable result sought
through the actions of the consciousness. The objective of this study is to enlarge
the way we understand the effects of consciential manifestations based on the
overall vision of the conscientiometric evaluations of the lucid researcher.

Definição. O resultado concomitante nocivo
é a conseqüência ou o efeito entrópico, negativo,
muitas vezes não intencional, contudo gerado simultaneamente por uma determinada ação ou conjunto
de ações que visa atingir um objetivo específico.
Sinonímia: 1. Entropia do resultado; epifenômeno prejudicial; patoefeito colateral; resultado
intercorrente nocivo; resultado periférico nocivo.
2. Resultado simultâneo anticosmoético; subproduto
patológico da ação. 3. Acidente de percurso; déficit
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consciencial; resultado excedente.
Antonímia: 1. Lucro consciencial; resultado
concomitante benéfico. 2. Resultado específico.
3. Ausência de resultado.
Eufemismo. A modalidade esportiva em que
existe o iminente risco de ocorrerem conseqüências
paralelas nocivas é geralmente denominada esporte
radical.
Coloquialismo. Há uma expressão comum para
designar o efeito entrópico originado a partir das
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ações da conscin: “O lado negativo do resultado”.
Síntese. Eis 1 megapensene trivocabular que
sintetiza este assunto: Resultado paralelo deletério.
Analogia. A condição do resultado concomitante nocivo é similar à chamada segunda intenção,
quando anticosmoética.
Hiperacuidade. A extensão de um resultado
concomitante nocivo reflete o nível de hiperacuidade
da consciência que o provoca, a partir da sua mentalsomática assediada ou desassediada.
Paradoxo. O ato embasado exclusivamente na
boa intenção, privado de racionalidade maior quanto
à presciência ou lucidez da realidade, tende a produzir maiores resultados concomitantes nocivos devido à falta de visão de conjunto.
Exemplos. Seguem 31 exemplos, dispostos em
ordem alfabética, que explicitam a abordagem dos
resultados concomitantes nocivos:
01. Afeminado. O jeito afeminado do homem
que procura ser excessivamente meigo para demonstrar educação.
02. Afogamento. A pessoa que dessoma afogada ao conseguir socorrer outra pessoa.
03. Anti-higiene. O risco de contaminação presente no ato de alcançar um copo para outra pessoa
segurando com a mão suja diretamente na borda
onde se coloca a boca para beber.
04. Cacófato. O cacófato na linguagem, ou
a formação casual de uma palavra ou expressão intrusa, inadequada em meio à frase.
05. Câncer. A série de danos à saúde do fisiculturista, a exemplo do câncer de próstata, derivada
do uso de medicamentos anabolizantes, ou mesmo
para contornar a condição da ectomorfia (pessoa
magra com dificuldade de ganhar massa/peso).
06. Coice. O coice contrário de uma arma após
um disparo.
07. Colateral. O efeito colateral, por exemplo,
que interrompe a produção de projeções lúcidas
pessoais para fora do corpo, desencadeado pela ingestão de um medicamento visando tratar uma indisposição orgânica.
08. Contaminação. A contaminação durante
um ato sexual ou beijo.
09. Cotoveloma. O desconforto ou inveja manifesta pelas pessoas mediante um desempenho
pessoal acima da média, levando inclusive à sua
heteroexclusão de determinados grupos ou atividades.
10. Descompensação. A descompensação
energética pessoal, holochacral, após interagir com
alguma consciência doentia na expectativa de
assisti-la.
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11. Descoordenação. O ato de raspar a manga
da roupa na comida enquanto corta a carne sobre
o prato.
12. Deterioração. A deterioração do cérebro
pelo uso de entorpecentes ou drogas alucinógenas.
13. Embriaguez. As lesões cerebrais crônicas
adquiridas pelos lutadores de boxe, a exemplo da
chamada embriaguez dos punhos - perda de memória, transtornos da fala e tremores devido às pancadas
sofridas na cabeça durante os rounds e treinamentos
com sparrings, podendo inclusive levar à dessoma
do boxeador.
Alvo. O principal alvo dos golpes no boxe
é o principal órgão da racionalidade no Homem.
14. Fogos. Os acidentes provocados por fogos
de artifícios durante festividades (piromania).
15. Furo. O ato de furar uma tubulação subterrânea de gás ao arrancar uma raiz de árvore da calçada.
16. Genocídio. Os hospitais e civis atingidos
acidentalmente por bombardeios durante ataque de
guerra.
17. Impacto. O impacto ambiental provocado
pela construção de um edifício mal localizado.
18. Intoxicação. A intoxicação ocasionada por
respirar a fumaça proveniente do incenso aceso logo
abaixo ou próximo das próprias narinas durante
a meditação.
19. LER. As lesões por esforço repetitivo
(LER) provocadas pelo ato de digitar inadequadamente.
20. Lesão. A lesão na coluna adquirida ao
andar em brinquedo radical no parque temático.
21. Materialismo. A fixação psicofísica na
Terra gerada na conscin materialista, excessivamente dedicada ao trabalho de subsistência pessoal
(workaholic).
22. Obstrução. O momento em que o gato de
estimação, faminto, pede para ser alimentado roçando-se entre as pernas do seu dono impedido, ao
mesmo tempo, de caminhar para apanhar a ração.
23. Paracomatose. A pessoa que vivencia
a condição da paracomatose enquanto dorme, desperdiçando horas de sono sem lucidez extrafísica.
24. Passivos. A condição de fumante passivo
patrocinada pelo ato de outra pessoa próxima fumar,
em local público.
25. Perfeccionismo. O perfeccionismo resultante da excessiva racionalidade da conscin metódica na maneira de pensar a vida.
26. Poluição. A poluição conseqüente da alta
industrialização e da proliferação desenfreada da
espécie humana (explosão demográfica; superpovoamento).
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27. Queimadura. A queimadura cutânea
e o câncer de pele gerado pela exposição demasiada
ao Sol com a finalidade de amorenar a pele (autobronzeamento).
28. Retina. A queimadura de retina ocorrida
pela observação prolongada do Sol para visualizar
algum fenômeno.
29. Seqüelas. As seqüelas cerebrais irreversíveis originadas na educação recebida sob pancadas
durante a infância (maus-tratos).
30. Trabalho. Os problemas de saúde produzidos diretamente pelo objeto de trabalho, inclusive
levando à dessoma como observamos em 3 casos,
listados em ordem cronológica:
A. Lentes. Baruch de Spinoza (1632-1677),
contraiu a tuberculose (tísica) provavelmente pelo
enfraquecimento dos pulmões devido à inalação
contínua de pó de vidro em seu trabalho de fabricação de lentes.
B. Radioatividade. Marie Curie (1867-1934),
adquiriu leucemia provavelmente pela excessiva
exposição a materiais radioativos em suas pesquisas.
C. Tintas. Cândido Portinari (1903-1962),
morreu devido à intoxicação contraída pelo alto
índice de chumbo presente nas tintas que utilizava
em suas pinturas.
31. Trombose. A trombose (síndrome da classe econômica) causada por coágulos nas pernas dos
passageiros durante vôos intercontinentais.
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Atenção. O foco de atenção determina o resultado específico (objetivo), contudo não elimina os
resultados concomitantes nocivos ou anticosmoéticos.
Despercebido. Quanto mais focada em um
resultado específico estiver a atenção da consciência, mais despercebida tende a passar a realidade
total dos resultados provenientes de suas ações.
Importância. A repercussão do resultado concomitante nocivo pode ser mais séria, muito maior
ou mais destrutiva do que as implicações do resultado específico, aparentemente favorável, em geral
escolhido pela consciência por ser conveniente apenas a ponta do iceberg.
Economia. A economia de males, quando empregada com autolucidez, serve para minimizar
a extensão dos resultados concomitantes nocivos
mediante as possíveis conseqüências de uma escolha
entre alternativas distintas.
Heterorrestituição. A auto-responsabilidade
quanto à heterorrestituição (reparo) é a conseqüência cosmoética imediata e inevitável posterior
ao resultado concomitante anticosmoético produzido na vivência das relações interconscienciais.
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