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EDITORIAL 
 

Edição. Em seu segundo volume a Revista Proexologia objetiva aprofundar o estudo da proéxis 
(programação existencial), evidenciando a especialidade por meio de um conjunto de eixos, especial-
mente os que contribuíram a: fundamentar a programação existencial, exemplificar as autexperimenta-
ções, ressaltar as fases da proéxis e por fim, conteúdos que ampliassem as relações da especialidade com 
temas diversificados. 

Subcampo. A Proexologia é especialidade e subcampo da Conscienciologia, e tem como essência 
os estudos e pesquisas da programação existencial pessoal e grupal das consciências em geral, e respec-
tivos efeitos evolutivos, sendo registrada pela primeira vez em 1997 no livro 200 Teáticas da Conscien-
ciologia: Especialidades e Subcampos, obra do pesquisador Waldo Vieira (1932-2015). 

Lançamento. Ampliando sua contribuição pesquisística, neste ano de 2016, a Associação Interna-
cional da Programação Existencial – APEX lança sua 2ª publicação técnico-científica sobre programa-
ção existencial. 

Histórico. Na 1° edição, a revista contemplou os trabalhos apresentados no I CIPROÉXIS – Con-
gresso Internacional de Proexologia, evento realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2015 em Foz do 
Iguaçu, PR. Edição que incluiu 15 trabalhos inéditos de pesquisadores proexistas, contendo estudos que 
aprofundaram na identificação, análise, metria, assunção e consecução da Proéxis. 

Conteúdo. Nesta 2° edição, a revista contempla os trabalhos apresentados no II Congresso Inter-
nacional de Proexologia – CIPROÉXIS, evento realizado nos dias 19 e 20 de novembro de 2016, na ci-
dade de Foz do Iguaçu, PR. A revista inclui 16 trabalhos inéditos de pesquisadores, contendo temas que 
aprofundam na reflexão, no exemplarismo, na estratégia, na autorretratação e no posicionamento pes-
soal, visando o completismo existencial. Apresentados na ordem alfabética dos autores, a revista, por 
meio deste editorial, faz breve síntese dos conteúdos.  

Balanço. A pesquisadora Ana Catarina L. Silva, no artigo Balanço Existencial: Ferramenta Diag-
nóstica e de Planejamento para Mudanças Impulsionadoras de Recin, apresenta sua experiência com  
a utilização das ferramentas apresentadas no curso balanço existencial, enfatizando o papel impulsiona-
dor às mudanças por ela desenvolvidas. 

Geopolítica. André Shataloff, em Reflexões Sobre as Decisões de Viver na Cognópolis Foz do 
Iguaçu, analisa, do ponto de vista da Proexologia, a assertividade nas escolhas de se viver na Cognópolis 
de Foz do Iguaçu, bem como ressalta a importância da geopolítica na consecução proexológica. 

Acabativa. No artigo Desapego Pré-Dessomático: Reflexões a Cerca da Fase da Acabativa da 
Autoproéxis, Beatriz Tenius, propõe reflexões sobre o apego e desapego pré-dessomático, com ênfase na 
melhor compreensão e aproveitamento da fase acabativa da programação existencial. 

Diagrama. Ao abordar o tema Diagrama Proexológico de Causa e Efeito (DPCE), o autor Caio 
Polizel, descreve e avalia ferramenta de acompanhamento e controle do autodesempenho, fornecendo ao 
leitor opções práticas à identificação das causas promotoras e ou atravancadoras da Proéxis. 
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Convergência. Cristina C. Ribeiro, em Convergência Proexológica: Um Estudo de Caso, narra 
suas vivências, experimentações práticas e benefícios do bom aproveitamento da convergência no âm-
bito pessoal, profissional, no estudo e voluntariado conscienciológico. 

Gemelidade. O pesquisador Fausto F. A. Camargo, no artigo Hipóteses Proexológicas da Geme-
lidade Humana apresenta 20 hipóteses proexológicas da gemelidade humana, analisadas por meio de 
registro e autexperimentações feitas pelas vivências pessoais.  

Superação. No artigo Autorretratação do Abuso de Poder e Autossuperação do Temperamento 
Dispersivo, o pesquisador Henrique Ribeiro discorre sobre a experiência da superação do temperamento 
dispersivo, alinhado à retração e abuso do poder nas atuações cotidianas. 

Posicionamento. Em Posicionamento Proexológico: Crescimento Consciencial, Jeane Barreto, 
explicita sua vivência quanto a assunção de seus posicionamentos frente a Proéxis e às escolhas intra-
conscienciais, evidenciando os ganhos conscienciais fruto de uma postura mais firme e decidida. 

Tecnologia. Com o título Autexperimentação de Paratécnicas Aplicadas à Proéxis, os autores 
Luciano Osorio Régnier, Ibis Cezario Lourenço e André Quites, divulgam os resultados da experimen-
tação pessoal dos pesquisadores sobre os resultados da aplicação da Paratecnologia na consecução da 
proéxis. 

Sustentabilidade. Marcus de O. Dung, apresenta o artigo Senso de Grupalidade e Sustentabilida-
de Evolutiva. O autor aborda a importância da grupalidade na sustentabilidade individual e coletiva, sen-
do considerado um dos componentes da inteligência evolutiva.  

Ativismo. Maria Luísa Consciência, no artigo O Exemplarismo do Intermissivista: Impulsionador 
de Mudança, discute a necessidade íntima da conscin Intermissivista ser um bom exemplo consciencial  
e relaciona o assunto com os benefícios na alavancagem das recins pessoais e grupais. 

Elemento. Em O Papel do Parapsiquismo como Elemento Autodefinidor Proexológico, Marta M. 
Silva, expõe estudo das autovivências parapsíquicas ressaltando o aprofundamento nesta percepção en-
quanto elemento fundamental às definições pessoais aplicadas à melhor compreensão da autoproéxis. 

Perfeccionismo. No artigo As Consequências do Perfeccionismo na Proéxis, Renata Abreu, 
apresenta sua reciclagem do traço de perfeccionismo e mostra de que forma a aceitação da imperfeição 
pode ajudar no processo de recin. 

Policarma. Ao tratar do assunto Autodesempenho Proexológico: do Egocarma ao Policarma, o 
autor Tiago Ribeiro, refere-se ao papel e as necessidades do ego, grupo e policarma no aprendizado e 
favorecimento do autodesempenho e da aceleração no cumprimento da proéxis. 

Recin. No artigo A Influência das Conscins Tóxicas na Consecução da Proéxis, a pesquisadora 
Vânia Hernandes discorre sobre o perfil e influência das conscins tóxicas enquanto travão à consecução 
da proéxis pessoal e grupal.   

Prospectiva. Wildenilson Sinhorini, encerra a edição com o artigo Autoproéxis Parapsíquica: uma 
Estratégia Evolutiva, e apresenta sua vivência com a aplicação do parapsiquismo na proéxis pessoal, en-
fatizando esta como uma estratégia de inteligência evolutiva à catalização do compléxis pessoal e gru-
pal. 

 
Fabiana Carvalho e Caio Polizel 
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