
62 

 

 Proexologia  Vol. 4  N. 4  2018 

 

PROÉXIS INTERNACIONAL 
Proexis Internacional 

International existential program 

Virginia Ruiz 

Graduada em Administração e Psicologia. Mestranda em Saúde Pública em Região de Fronteira. Voluntária da Associ-

ação Internacional de Programação Existencial (APEX). Verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia.  

virginiaruizdemartin@gmail.com 

 

Palavras-chave 

Identidade interassistencial 

Maxiproéxis grupal 

Público alvo proexológico 

Proexista internacional 

Keywords 

Existential programological 

target public 

Interassistive identity 

International existential programmer 

Maxi-existential program  

Palabras-clave 

Identidad interasistencial 

Maxiproexis grupal,  

Público objetivo proexológico 

Proexista internacional, 

Resumo:  

      Este artigo trata sobre o conceito de proéxis internacional, apresentando as-

pectos essenciais, tais como: as características, especialidades, tipologia e ne-

cessidades evolutivas da conscin proexista a qual possui tarefas da programação 

existencial a serem realizadas entre duas ou mais nações. A partir do modelo de 

identidade interassistencial elaborado por Laênio Loche, pretende-se identificar 

a identidade do proexista internacional e analisar duas casuísticas de personali-

dades contemporâneas, Malala Yousafzai, Ryan Hreljac, e as autovivências da 

própria autora. Por último, através de questionamentos, a autora incentiva o lei-

tor ou leitora a fazer autorreflexões e autopesquisa sobre o tema deste trabalho.  

Abstract:  

      This article has to do with the concept of international existential program, 

presenting essential aspects, such as: the characteristics, specialties, typology 

and evolutionary needs of the existential programmer intraphysical conscious-

ness which possesses tasks of the existential program to be executed between 

two or more nations. Starting from the interassistive identity model elaborated 

by Laênio Loche, it intends to identify the identity of the international existen-

tial programmer and to analyze two casuistries of contemporary personalities, 

Malala Yousafzai, Ryan Hreljac, and the own author's self-experiences. At last, 

through questionings, the author motivates the reader to do self-reflections and 

self-research on this work’s theme.  

Resumen:  

      Este artículo trata sobre el concepto de la proexis, presentando aspectos 

esenciales, tales como: las características, especialidades, tipología y necesida-

des evolutivas de la concin proexista la cual posee tareas de la programación 

existencial a ser realizadas en dos o más naciones. A partir del modelo de iden-

tidad interasistencial elaborado por Laênio Loche, se pretende identificar la 

identidad del proexista internacional y analizar dos casuísticas de personalida-

des contemporáneas, Malala Yousafzai, Ryan Hreljac, y las autovivencias de la 

propia autora. Por último, mediante cuestionamientos, la autora incentiva al le-

ctor o lectora a hacer auto-reflexiones y autoinvestigación sobre el tema de este 

trabajo.  
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INTRODUÇÃO 

Vivência. Esta pesquisa surgiu a partir da escrita de artigo no ano de 2016 sobre quanto a mudança da 

residência pessoal da Espanha para o Brasil, por haver vários indícios de proéxis a ser realizada fora do país 

de nascimento. Após o amadurecimento relativo ao tema, a autora refletiu e decidiu escrever sobre o conceito 

de proéxis internacional. 

Importância. No momento atual (Ano-base: 2018), a Conscienciologia encontra-se na fase de expan-

são internacional devido à demanda maior de trabalhos tarísticos a serem realizados pelas conscins intermis-

sivistas em outras nações, além do Brasil. Alguns dos indicativos desse contexto são: o I Congresso de In-

termissivistas realizado na França em novembro de 2018 e os projetos da ISIC – Serviço Interassistencial 

para a Internacionalização da Conscienciologia, pré-Instituição Conscienciocêntrica especializada na ex-

pansão internacional. 

Objetivo. Este artigo visa apresentar e discutir o conceito de proéxis internacional, pois até o momento 

(Ano-base: 2018) não foi encontrado nenhuma publicação sobre este assunto. 

Intenção. Desta forma, este artigo pretende intercambiar ideias e incentivar o debate, principalmente 

entre as conscins intermissivistas que já vivenciaram ou ainda vivenciam a condição da proéxis internacional. 

Metodologia. A metodologia do artigo se baseia na construção do conceito a partir da análise do sig-

nificado de proéxis, das categorias básicas, do público alvo proexológico e das relações com o termo inter-

nacional. Para a identificação da proéxis internacional, aplica-se o modelo de identidade interassistencial de 

autoria de Laênio Loche e apresenta-se duas casuísticas de personagens contemporâneos e as autovivências 

da própria autora. 

Seções. O artigo divide-se em 4 seções:  

I.  Conceitos: proéxis e proéxis internacional. 

II.  Desenvolvimento da proéxis internacional. 

III.  Identificação da proéxis internacional a partir do modelo da identidade interassistencial. 

IV.  Breve autopesquisa sobre proéxis internacional. 

I.  CONCEITOS: PROÉXIS E PROÉXIS INTERNACIONAL  

Introdução. Primeiramente será abordado o conceito de programação existencial, a definição das duas 

categorias básicas de proéxis, do público alvo de assistência e do termo internacional para em seguida tratar 

sobre a proéxis internacional. 
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Proéxis. A proéxis é a programação existencial da conscin intermissivista, planejada antes do renasci-

mento ou no período da intermissão pré-ressomática, com o objetivo de realizar trabalhos interassistenciais, 

cosmoéticos e evolutivos na existência intrafísica. 

Categorias. Conforme WaldoVieira, em função do alcance evolutivo, eis duas categorias de proéxis: 

1.  Miniproéxis. “A miniproéxis (mini + pro + exis) é a programação existencial mínima, a menor, 

primária, a varejo, ainda receptora, dedicada a questões especificamente individuais (egocarma), dentro do 

grupocarma, evidentemente uma tarefa evolutiva menor” (VIEIRA, 2011, p. 14). 

2.  Maxiproéxis. “A maxiproéxis é definida como programação existencial máxima, avançada, doa-

dora, dedicada conscientemente ao bem da coletividade, na vivência do universalismo, da maxifraternidade 

e da Paradireitologia, com bases evolutivas policármicas” (VIEIRA, 2013, p. 7).  

Sinônimos. Eis 5 sinônimos do conceito maxiproéxis: 1. Megaproéxis; 2. Proéxis avançada; 3. Proéxis 

policármica; 4. Proéxis grupal; 5. Proéxis dos habitantes da Cognópolis. 

Minipeça. Conforme VIEIRA (2011), na maxiproéxis grupal, a consciência é minipeça do maximeca-

nismo interassistencial no grupo evolutivo, pautada no universalismo e maxifraternismo, possuindo liberdade 

relativa e responsabilidade intermissiva para realizar tarefas com objetivos de ampliar a conta policármica. 

Público. Cada proéxis tem público alvo principal e específico de assistência, definindo o público alvo 

proexológico como aquele quem recebe a assistência, ou seja, os assistidos, os beneficiários (LOCHE, 2012). 

Internacional. No Dicionário Novo Aurélio, o termo internacional se refere ao que se realiza, se es-

palha entre as nações, atua em vários países, vai de nação em nação, por exemplo, escritor internacional ou 

ponte internacional. 

Proposta. Unindo os conceitos proéxis e internacional, e considerando o público alvo de assistência 

em âmbito internacional, propõe-se a expressão composta proéxis internacional. 

Definição. A proéxis internacional é aquela programação existencial que objetiva a conexão, integra-

ção, mediação e interação da conscin intermissivista com outras culturas, etnias, nacionalidades ou nações 

diferentes do país de origem, constituindo o público alvo de assistência. 

Sujeito. O sujeito intermissivista que realiza a proéxis internacional pode ser chamado de proexista 

internacional. E o público alvo é prioritariamente o estrangeiro ou migrante. 

Casuística. Exemplo de proexista internacional, por hipótese, é o caso de determinada conscin inter-

missivista estrangeira, moradora atual da Cognópolis de Foz do Iguaçu, que lembrou o conteúdo da cláusula 

proéxológica relativa ao intercâmbio internacional abordado no Curso Intermissivo recente. A conscin disse 
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que rememorou a participação no intercâmbio internacional, inclusive lembrou da futura constituição de 

dupla evolutiva naquele novo país1. 

Categorias. Eis, na ordem alfabética, proposição de duas modalidades de proéxis internacional: 

1.  Maxiproéxis internacional: é aquela programação existencial avançada, universalista, doadora, 

multicultural, em grupo, com bases policármicas, que objetiva a conexão, integração, mediação e interação 

da conscin intermissivista com outras culturas, etnias, nacionalidades ou nações diferentes do país de origem, 

constituindo o público alvo de assistência. 

2.  Miniproéxis internacional: é aquela programação existencial dedicada a questões egocármicas, 

que objetiva a conexão, integração, mediação e interação da conscin intermissivista com outras culturas, 

etnias, nacionalidades ou nações diferentes do país de origem dentro do grupocarma, constituindo o público 

alvo de assistência. Exemplo: a adoção de criança russa com a idade de seis anos por casal brasileiro. 

Sinônimos. Por analogia do conceito de proéxis, propõe-se 4 sinônimos de maxiproéxis internacional: 

1. Proéxis planetária; 2. Proéxis grupal policármica; 3. Proéxis grupal internacional; 4. Proéxis internacional 

dos habitantes da Cognópolis. 

Global. A maxiproéxis grupal é global ou internacional devido ao alcance das tarefas policármicas, 

porém não é necessariamente sinônimo de maxiproéxis internacional, conforme tratado anteriormente na 

definição de maxiproéxis.  

Subcategoria. Desta forma, a maxiproéxis internacional poderia ser considerada subtipo ou subcate-

goria da maxiproéxis grupal. Isto significa que nem todos as conscins intermissivistas participantes da ma-

xiproéxis grupal necessariamente têm relação ou envolvimento direto na maxiproéxis internacional. 

Especialistas. No universo da maxiproéxis grupal, pode haver consciências especialistas na área inter-

nacional de diferentes procedências ou nacionalidades fazendo parte de equipes de trabalhos para o desen-

volvimento da maxiproéxis internacional. 

Casuística. Para elucidar sobre o tema, expõe-se a casuística de alguns voluntários que participaram 

do FIC – Fórum Internacional da Conscienciologia – no ano de 1999 em Barcelona (Espanha) no qual foi 

discutido sobre o processo de internacionalização da Conscienciologia, já pensado no extrafísico pelo grupo 

envolvido. 

                                                 

1 Entrevista realizada pela autora a membro voluntário de Cognópolis de Foz do Iguaçu em 09/2017. 
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Premissas. A partir do relato anterior, a autora deduz 4 premissas lógicas sobre o conceito de proéxis 

internacional: 

1.  A conscin proexista nem sempre participa da maxiproéxis grupal. 

2.  A conscin proexista nem sempre possui proéxis internacional. 

3.  Algumas conscins proexistas internacionais participam da maxiproéxis grupal. 

4.  Todo proexista, componente da maxiproéxis, tem relação com a proéxis internacional. 

Cláusula. A proéxis internacional poderia constituir cláusula pétrea para determinadas conscins inter-

missivistas, isto é, o cumprimento de determinado ato exigido sine quan non para o completismo existencial 

(VIEIRA, 2013). 

II.  DESENVOLVIMENTO DA PRÓEXIS INTERNACIONAL 

Desenvolvimento. Nesta seção, abordam-se aspectos diversos para o desenvolvimento do tema, tais 

como, as características principais, as especialidades, as necessidades evolutivas holocármicas e os resultados 

interassistenciais esperados da proéxis internacional. 

Comparativo. Eis tabela comparativa entre a antiproéxis internacional e a proéxis internacional: 

Tabela 1 – Comparativo entre Antiproéxis Internacional e a Proéxis Internacional 

Nos Antiproéxis Internacional Proéxis Internacional 

1. Dromomania consciencial Nomadismo consciencial 

2. Fuga de responsabilidades da autoproéxis 

no país de origem 

Assunção da maxiproéxis grupal 

no país de destino 

3. Turismo internacional fútil Itinerância conscienciológica tarística  

4. Mudança impulsiva de país assentada 

na emocionalidade patológica (nostalgia) 

Mudança planejada de país baseada 

no discernimento e valores intermissivos 

5. Consciência dispersiva multívola Consciência proativa neofílica  

 

Transversalidade. A proéxis internacional caracteriza-se por ser transversal a todas as especialidades 

da Conscienciologia, assim, cada proexista internacional, em função das necessidades evolutivas, da holobi-

ografia e ficha evolutiva pessoal (FEP) desenvolve especialidade ou linha de trabalho proexológico.  

Especialidades. Eis, enumeradas na ordem alfabética, 36 especialidades da Conscienciologia afins ao 

contexto da proéxis internacional:  
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Tabela 2 -  Especialidades Conscienciológicas relativas à Proéxis Internacional 

Especialidade 

Conscienciológica 

 

  

 

 

01.  Adaptaciologia 

02.  Compreensiologia  

03.  Conexologia 

04.  Culturologia 

05.  Estrangeirismologia 

06.  Extraterrestriologia 

07.  Geopoliticologia 

08.  Grupocarmologia 

09.  Holocarmologia 

10.  Holoculturologia 

11.  Integraciologia 

12.  Interaciologia 

13.  Interassistenciologia 

14.  Liderologia 

15.  Maxifraternologia 

16.  Maxiproexologia 

17.  Multiculturologia 

18.  Paradiplomaciologia 

19.  Paradireitologia 

20.  Parageografologia 

21. Parahistoriografia 

22.  Parapoliticologia 

23.  Paraprocedenciologia 

24.  Pararreurbanologia 

25.  Parassociologia 

26.  Policarmologia 

27.  Poliglotismologia 

28.  Politicologia 

29.  Proexologia 

30.  Reurbexologia 

31.  Recomposiciologia 

32.  Seriexologia 

33.  Sociologia 

34.  Traduciologia 

35.  Universalismologia 

36.  Viajologia 

Abrangência. Com a intenção de ampliar o entendimento quanto a abrangência, os níveis ou a tipolo-

gia da proéxis internacional, a proposta é expor, de maneira didática, 3 exemplos de organismos internacio-

nais existentes na sociedade atual e respectivas escalas de atuação global, local ou diversificado, e de inicia-

tiva pública ou privada, conforme a seguir: 

1.  Global. A Organização de Nações Unidas (ONU) é o organismo público a nível mundial, criado 

após a II Guerra Mundial, que se encarrega de proteger os direitos da humanidade. 
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2.  Localizado. O Parlamento Europeu é o organismo público a nível internacional, órgão legislativo 

localizado na União Europeia que representa aos cidadãos dos estados membros. 

3.  Diversificado. Aldeias Infantis é a organização internacional, de iniciativa privada, sem fins lucra-

tivos presente em mais de 100 países, especializada no cuidado de crianças, baseado em modelo familiar. 

Atuação. A abrangência internacional da ONU não é comparável ao do Parlamento, e muito menos 

com a atuação de ONG, no entanto, todas essas instituições constituem rede valiosa e necessária para asse-

gurar os diferentes direitos dos cidadãos no mundo.  

Tipologia. Por analogia, a proéxis internacional pode conter gradações, em função da atuação geográ-

fica da conscin intermissivista, diferenciando-se de 3 tipos de proéxis internacional, conforme a seguir: 

Tabela 3 - Tipos de Proéxis Internacional 

Nº Tipo Definição Exemplo 

1. Proéxis internacional 

sem emigração  

A conscin proexista realiza  

a proéxis internacional no país 

de origem. 

Brasileiro, residente em Foz do Iguaçu, prioriza 

trabalhos, de âmbito internacional, na Universi-

dade Federal de Integração Latinoamericana. 

2. Estadia ou itinerância 

proexológica  

internacional 

A conscin proexista viaja periodi-

camente para outro país no intuito 

de realizar proéxis internacional. 

Brasileiro que reside em períodos distintos na 

África do Sul e no país de origem. 

3. Movimentação migra-

tória proexológica 

A conscin proexista muda de país 

para dedicar-se na consecução de 

tarefas da proéxis internacional. 

Brasileiro fixa-se definitivamente a própria resi-

dência na Alemanha. 

Comparação. A rigor, em termos de comparação, nenhum tipo de proéxis internacional é melhor ou 

superior que outra, pois o que determina o nível de abrangência são as necessidades evolutivas do proexista. 

Necessidades. As necessidades evolutivas são as carências, lacunas ou ausências a serem desenvolvi-

das pelo indivíduo durante a existência visando à autevolução lúcida (LOCHE, 2007). Essas necessidades 

evolutivas podem ser egocármicas, grupocármicas e policármicas. 

1.  Egocármicas. As necessidades egocármicas são desenvolvidas pela consciência quando no passado 

manifestava condutas anticosmoéticas. No âmbito da temática do internacional, esses comportamentos po-

dem estar relacionados com a falta de universalismo, equanimidade, tolerância, respeito à diversidade. Tra-

fares associados: xenofobia, patriotismo, autoritarismo, apriorismos, preconceitos ou assepsia de pessoas. 
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2.  Grupocármicas. As necessidades grupocármicas são desenvolvidas pela consciência quando cau-

sou ou foi responsável por condutas anticosmoéticas no passado em determinado país ou cultura, prejudi-

cando a certo grupo ou local específico. Por exemplo, no âmbito internacional, os acordos antidemocráticos 

entre duas nações ou o tráfico de escravos. 

3.  Policármicas. As necessidades policármicas são desenvolvidas pela consciência quando causou ou 

foi responsável pelas condutas anticosmoéticas no passado por eventos que impactaram globalmente a hu-

manidade. Por exemplo, no contexto internacional, a declaração de conflito armado mundial ou o desenvol-

vimento de arma nuclear ameaçando a paz no planeta Terra. 

Multicultural. Por outro lado, existe a possibilidade de a consciência renascer numa família multicul-

tural, indicativo de maior predisposição para o contato com outras culturas e, portanto, a conta ego e grupo-

cármica teria saldo positivo diferente de outros casos, onde não há afinidade multicultural.  

Resultados. A realização da proéxis internacional pretende obter, no mínimo, 12 resultados assisten-

ciais cosmoéticos que beneficiem ao público alvo atendido, conforme a seguir, em ordem alfabética: 

01.  Desenvolvimento do poliglotismo. 

02.  Divulgação da Conscienciologia em vários idiomas. 

03.  Docência multilíngue. 

04.  Expansão internacional da Conscienciologia. 

05.  Experiência internacional de moradia em outro país. 

06.  Gescons sobre o tema proéxis internacional. 

07.  Integração entre ICs e voluntários a nível internacional. 

08.  Intercâmbio internacional de pesquisas conscienciológicas. 

09.  Itinerância internacional. 

10.  Publicações mentalsomáticas multilíngu. 

11.  Traduções de conteúdos da Conscienciologia e Projeciologia. 

12.  Voluntariado na área internacional. 

III. IDENTIFICAÇÃO DA PROÉXIS INTERNACIONAL A PARTIR  

              DO MODELO DE IDENTIDADE INTERASSISTENCIAL 

Introdução. Para identificar se a conscin possui ou não proéxis internacional pode se fazer uso de 

várias ferramentas conscienciológicas gerais e comuns para a identificação de qualquer proéxis, como as 

técnicas: a fórmula dos traços pessoais e a fórmula da retribuição pessoal (VIEIRA, 2011) ou o modelo de 
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identidade interassistencial. Nesta seção, expõe-se esse modelo aplicado à temática do internacional para 

ajudar na identificação da proéxis pessoal.   

Definição. “A identidade interassistencial é o conjunto de características e circunstâncias particulares, 

singulares, capazes de distinguir determinada conscin ou consciex no contexto das relações de ajuda mútua 

pró-evolutiva” (LOCHE, 2012, p. 276). 

Modelo. Segundo Loche (2012), a identidade interassistencial se desenvolve através de um modelo de 

análise baseado nos cinco componentes da identidade interassistencial: 

1.  Sujeito interassistencial: o assistente.  

2.  Público-alvo proexológico: os assistidos. 

3.  Problema evolutivo: o dilema evolutivo a afrontar.  

4.  Solução interassistencial: as ações que resolvem o problema. 

5.  Síntese: a especialidade que define a identidade interassistencial. 

 

Método. A intenção não é explicar em detalhe o modelo, recomenda-se a leitura do artigo, pois o que 

aqui interessa é ampliar a compreensão sobre a hipóteses da identidade interassistencial do proexista inter-

nacional. Para isto, o método utilizado é a relação de cada dos componentes do modelo com a área interna-

cional e os diferentes exemplos, a seguir: 

1.  Sujeito interassistencial: o sujeito seria o proexista internacional. 

2.  Públivo-alvo proexológico: o assistido principal seria o estrangeiro ou imigrante. 

3.  Problema evolutivo: a identificação do problema evolutivo de caráter internacional que causa pre-

ocupação ou mal-estar e, que o proexista se movimente para a interassistência. 

4.  Solução interassistencial: a solução é o conjunto de ações para resolver o problema evolutivo 

identificado na área internacional. 

5.  Síntese: o proexista internacional se insere em qualquer especialidade por causa do caráter trans-

versal da proéxis internacional. Existem inúmeras especialidades em função do perfil da conscin, a pesar de 

que, como foi explicado na seção II, identificam-se ao menos 36 especialidades afins à proéxis internacional. 

Exemplologia. Na tabela 4, enumeram-se, 11 exemplos dos componentes (problemas, soluções e as-

sistidos) da identidade interassistencial relacionados diretamente com o proexista internacional: 
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Tabela 4 - Componentes da Identidade Interassistencial da Proéxis Internacional 

N° Público-alvo Problema evolutivo Solução interassistencial 

01 
Cooperante  

internacional 

Desigualdade entre países desenvolvi-

dos e em vias de desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos 

Cooperação internacional; intercâmbio 

internacional 

02 
Diplomata 

embaixador 
Desunião ou conflito entre países 

Paradiplomacia; Integração entre países 

Tradução 

03 Escravo Escravidão 
Equanimidade e igualdade de direitos 

entre seres humanos 

04 Estrangeiro 
Discriminação entre seres humanos de 

diferentes culturas 
Universalismo 

05 Imigrante 
Fechadismo, intolerância e o desrespeito 

à diversidade cultural 
Paradireito 

06 Inadaptado 
Inadaptabilidade sociocultural dos imi-

grantes 

Assimilação e integração sociocultural; 

a superação do choque cultural 

07 Monarca, ditador 
Forma de governo antidemocrática (di-

tadura, monarquia) 
Democracia  

08 Patriota, nacionalista Patriotismo, bairrismo Poliglotismo; viagens internacionais 

09 Político Corrupção, poder anticosmoético Parapolítica; Estado Mundial 

10 
Racista, 

Xenofóbico 
Xenofobia, o racismo Tolerância e o respeito à diversidade 

11 Refugiado Más condições de vida dos refugiados 

Quebra de fronteiras; acolhimento hu-

manitário; acordos internacionais;  

a proteção dos direitos humano 

Holobiografia. Para a análise mais acurada, a lembrança de vidas pretéritas atua como elemento chave, 

pois a partir da identificação de contextos os quais houve automanifestação anticosmoética na holobiografia 

da consciência, pode-se perfilar a identidade interassistencial. 

Responsabilidade. No entanto, nos contextos os quais se sente mal-estar e preocupação no presente, 

poderiam ser àqueles onde houve, por hipótese, implicação direta anticosmoética no passado da consciência, 

e, portanto, há responsabilidade evolutiva. Também é possível que a consciência tenha se envolvido no pas-

sado num tipo de assistência específica, aplicando nesta vida o princípio de ampliação do acerto.  

Biografia. Outro aspecto a ressaltar é que a partir da história de vida e dos fatos marcantes da biografia 

do indivíduo, facilita-se a identificação da identidade interassistencial do proexista internacional. 
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Curso. Na opinião da autora, é relevante entender o curso grupocármico da consciência, isto é, identi-

ficar em que fase do curso grupocármico, por hipótese, encontra-se a consciência, entre as cinco: interprisão, 

vitimização, recomposição, liberação e policarmalidade (VIEIRA, 1994).  

Casuísticas. No intuito de esclarecer o modelo aplicado, independente do indivíduo ter ou não proéxis, 

eis, por hipótese, duas casuísticas e exemplos de identidade interassistencial na área internacional:  

1.  Malala Yousafzai (12/07/1997): ativista paquistanesa que foi baleada pelo Taliban aos 15 anos de 

idade por desobedecer às ordens deles e insistir em assistir às aulas na escola. Sobreviveu e mudou junto com 

a família para a Inglaterra. Desde Birminghan, iniciou movimento mundial para incentivar a educação às 

crianças, com o seguinte lema: “uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo”. 

Ganhou o Prêmio Nobel da Paz (2014) aos 16 anos de idade e ela afirmava não buscava a vingança e sim, 

a educação para os filhos do Taliban2. Possui os trafores da liderança, coragem e comunicabilidade cosmoé-

tica, de modo a abrir as portas de inúmeros países.  

Tabela 5 - Identidade Interassistencial de Malala Yousafzai 

Sujeito interassistencial Assistente Malala Yousafzai 

Público-alvo proexológico 
Assistidos 

 

Crianças e jovens, maioritariamente de países não 

desenvolvidos. 

Problema evolutivo 
Demanda assistencial 

 

Aos 11 anos de idade passou por dificuldades de 

acesso à educação no vale do Swat, onde os talibãs 

impediam as mulheres de frequentar a escola, culmi-

nando na tentativa de assassinato de Malala. 

Solução interassistencial Forma de assistência 
Acesso universal à educação de todas as crianças. 

Direitos humanos, em especial, das mulheres. 

Síntese Especialidade assistencial 

Paradiplomacia: movimento mundial para o acesso 

à educação. Reeducaciologia: dialogar com o Tali-

ban ou com àqueles que negam o acesso à educação. 

Curso grupocármico Estágio do curso grupocármico 

Por hipótese, na fase de liberação, com saldo posi-

tivo no policarma. Pois Malala apesar de ter sido ví-

tima do Talibã, mudou de país e iniciou movimento 

universal, altamente influente, ajudando a milhares 

de crianças, sobretudo mulheres, a ter acesso univer-

sal à educação e na proteção dos direitos humanos 

para as mulheres do Islam. 

Tipo de proéxis 

internacional 
Tipologia 

Movimentação migratória, mudou-se de país, do Pa-

quistão para o Reino Unido, para poder realizar o 

projeto de vida pessoal ou, por hipótese, a proéxis.  

                                                 

2 Disponível em: https://www.malala.org/malalas-story; acesso em: 15/09/2018. 
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2.  Ryan Hreljac (31/05/1991): ativista canadense que aos seis anos de idade soube pela professora 

que haviam crianças na África que estavam morrendo por falta de acesso a água limpa. Hreljac enviou di-

nheiro para a construção de poço. Em 2001, criou a Fundação Ryan's Well, atuou principalmente na África, 

na condição de assistente manager de projetos sobre água, onde mais de 1 milhão de pessoas se beneficiaram 

dos 1.277 poços de água instalados. Segundo ele, o mundo é grande quebra-cabeças e todos temos que en-

tender onde se encaixam as nossas peças, para ele é o trabalho com a água3. Alguns dos trafores de Hreljac 

são: empatia, liderança, foco e empreendedorismo. 

 

Tabela 6 - Identidade Interassistencial de Ryan Hreljac 

Sujeito interassistencial Assistente Ryan Hreljac 

Público-alvo proexológico 
Assistidos 

 

Comunidades carentes de acesso à água ou de sane-

amento em países do Terceiro Mundo, impactando 

na educação das crianças. 

Problema evolutivo 
Demanda assistencial 

 

Aos 6 anos de idade sentiu mal-estar ao saber que 

haviam crianças morrendo pela falta de acesso 

à água ou das más condições de saneamento básico.  

Solução interassistencial Forma de assistência 
Acesso à água nos países do Terceiro Mundo a par-

tir de projetos de poços de água e saneamento. 

Síntese Especialidade assistencial 

Parareurbanologia: construção de infraestrutura 

para a melhora da qualidade do saneamento em paí-

ses do Terceiro Mundo. 

Curso grupocármico Estágio do curso grupocármico 

Por hipótese, na fase de liberação, com início da 

policarmalidade, ajudando na qualidade de vida de 

milhares de pessoas. 

Tipo de proéxis  

internacional 
Tipologia 

Estadia ou itinerância internacional, viaja com 

grande frequência a vários países, mas mora em Ca-

nadá. 

3.  Virginia Ruiz (01/08/1978): espanhola, administradora, psicológa, trabalhou em Madri, atuou na 

cooperação nacional e internacional de projetos sociais para jovens em países do Terceiro Mundo. No ano 

de 2005, durante a participação em curso sobre proéxis, a autora percebeu que o grupo pessoal de atuação 

proexológica não estava em Madri, onde ela morava. Mudou-se de Madri para Foz do Iguaçu para atuar junto 

com o grupo referido no campus da Assinvéxis. Em 2016, após uma década consegue a residência fixa no 

Brasil e inicia a escrita de livro sobre a experiência de mudar de país, mantendo estudos sobre proéxis inter-

nacional. Em 2017, decide voluntariar na área internacional de APEX, realizando conferências ou curso 

                                                 

3 Disponível em: https://www.ryanswell.ca/about-ryans-well; acesso em: 15/09/2018. 
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online em inglês, espanhol e português. Faz parte da Comissão Internacional da UNICIN e voluntaria na 

ISIC para promover a integração e expansão internacional da Conscienciologia. 

 

Tabela 7 -  Identidade Interassistencial de Virginia Ruiz 

 

Sujeito interassistencial Assistente Virginia Ruiz 

Público-alvo proexológico 
Assistidos 

 

Imigrantes intermissivistas de diferentes nacio-

nalidades, etnias e procedências. 

Problema evolutivo 
Demanda assistencial 

 

Em 2005, percebeu que o grupoproéxis não es-

tava em Madri, onde ela morava.  

Solução interassistencial Forma de assistência 

Muda-se de país e dedica-se ao voluntariado na 

Cognópolis, em Foz do Iguaçu, para realizar  

a maxiproéxis, mantendo estudos sobre o tema 

proéxis internacional, buscando ajudar os inter-

missivistas na autoconscientização e consecu-

ção da proéxis pessoal e grupal.  

Síntese Especialidade assistencial 

Parapoliticologia: promover a conexão, intera-

ção, integração e o entendimento entre grupos 

de intermissivistas de diversas nacionalidades. 

Curso grupocármico Estágio do curso grupocármico 

Por hipótese, na fase de liberação. Por motivo 

da liberdade de mudança de pais por causa da 

proéxis e o engajamento na maxiproéxis grupal. 

Tipo de proéxis 

internacional 
Tipologia 

Movimentação migratória proexológica, mu-

dança de Espanha para o Brasil. 

Exercício. O exercício de entender a biografia de outras consciências na área internacional amplia 

a compreensão sobre o perfil do proexista internacional, ao mesmo tempo, que auxilia na identificação do 

próprio perfil. 

IV.  BREVE AUTOPESQUISA SOBRE PROÉXIS INTERNACIONAL 

Autopesquisa. Para a conscin intermissivista interessada, eis 8 perguntas elaboradas para a autorrefle-

xão e autopesquisa sobre o tema proéxis internacional: 

1.  Você considera ter proéxis internacional? Caso positivo, por quais razões? 
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2.  Atua na condição de minipeça lúcida da maxiproéxis grupal? Já identificou a sua especialidade ou 

linha de trabalho proexológico? 

3.  Qual é a sua atuação geográfica: local, itinerante ou emigratória? 

4.  Caso ainda não atue no exterior, possui hipótese de proéxis internacional pessoal? 

5.  Quais os resultados evolutivos alcançados e almejados na proéxis internacional? 

6.  Em relação a identidade interassistencial de proexista internacional, qual é o público-alvo proexo-

lógico (os assistidos), o problema evolutivo (o que mais lhe preocupa) e a solução interassistencial?  

7.  Qual é a síntese ou a especialidade que define a identidade interassistencial pessoal? 

8.  Caso tenha informação de vidas pretéritas pessoais, qual público alvo, por hipótese, estaria conec-

tado com o próprio passado multimilenar? 

CONCLUSÃO 

Debate. Apresentou-se o conceito de proéxis internacional, as características, especialidades, tipologia 

e necessidades evolutivas do proexista internacional, a partir de interrelações lógicas entre a proéxis e a área 

internacional visando fomentar a reflexão e o debate sobre o assunto. 

Modelo. Concluiu-se que o modelo de identidade interassistencial para a identificação da proéxis in-

ternacional é válido e esclarecedor para entender a atuação do proexista internacional. As casuísticas de 

personalidades descritas neste artigo expandiram a compreensão sobre o papel do sujeito interassistencial no 

âmbito internacional. 

Conscin-cobaia. Além disso, a autora expôs a própria casuística na condição de intermissivista com 

proéxis internacional, interessada em ajudar outros intermissivistas na autoidentificação e no autorreconhe-

cimento do perfil e papel de proexista internacional. 

Publicações. Por último, a autora deseja que as contribuições do presente artigo, construídas a partir 

de referencial teórico existente sobre proéxis, das autovivências proexológicas e do modelo de identidade 

interassistencial, possam ser desenvolvidas de maneira mais detalhada através de futuras publicações. 

Bibliografia específica: 

1.  Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda; Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa; Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.  

2.  Loche, Laênio; Determinantes do Conteúdo da Proéxis: A Abordagem Sistêmica da Evolução; páginas 3-17; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 11; Suplemento 1; Foz do Iguaçu; Fevereiro, 2007; página 7. 

3.  Idem; Identidade Interassistencial: Modelo para Identificação da Proéxis; páginas 274-285. Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 

16; N. 3; Foz do Iguaçu; Julho a Setembro, 2012; página 276. 



76 

 

 Proexologia  Vol. 4  N. 4  2018 

 

4.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 164 p.; 40 caps.; 18 

E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2011; páginas  9, 14 e 28. 

5.  Idem; Maxiproéxis; Cláusula Pétrea; verbetes; In: Vieira, Waldo; (Org.); Enciclopédia da Conscienciologia Digital; Associação 

Internacional Editares & Centro de Altos Estudos da Conscienciologia; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 7 a 9 e 2801 a 2804. 

6.   Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 

100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto;  

1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. 

rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 626. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


