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Editorial 

 

Tatiana Lopes, no artigo Autauditagem Proexológica apresenta autopesquisa sobre a necessi-

dade, os métodos, tipos e resultados evolutivos advindos da realização da autauditoria proexológica, 

ferramenta fundamental para o intermissivista analisar o próprio desempenho proexológico. 

No artigo Empatia Interassistencial: Recurso Alavancador de Realização da Autoproéxis, 

Renata Abreu e Shérida Wong, tratam do trafor da empatia interassistencial enquanto recurso cons-

ciencial favorável ao desenvolvimento parapsíquico capaz de qualificar as interrelações e contribuir 

para a autevolução consciencial e consecução da proéxis pessoal. 

Ricardo Rezende aborda o conceito e as características nosográficas da Erraticidade Proexo-

lógica e, propõe prática evolutiva útil para a conscin intermissivista sair dessa condição autolimitante 

e assumir com lucidez as rédeas da autoprogramação existencial. 

No artigo Hipótese de Moratória Existencial: Autossuperação de Doença Grave, Henrique 

Ribeiro relata a autovivência quanto as repercussões existenciais e evolutivas do paradiagnóstico 

e tratamento de doença (Linfoma Não-Hodgkin) e expõe hipótese de moréxis pessoal. 

Kao Pei Ru, no artigo Identidade Consciencial e Proéxis, demonstra importância da busca 

e do empoderamento de conhecimentos relevantes quanto a própria holobiografia no intuito de qua-

lificar a autoconscientização e o autodesempenho proexológico, expondo casuística pessoal. 

Em Parassegurança e Proéxis, André Shataloff apresenta conceitos de segurança pessoal 

e grupal, sob a abordagem conscienciológica, e recomenda práticas para salvaguardar e realizar de 

modo satisfatório a programação existencial pessoal. 
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Virginia Ruiz, no artigo Proéxis Internacional, apresenta as características, especialidades, 

a tipologia e as necessidades evolutivas da conscin intermissivista quando portadora de cláusulas da 

programação existencial a serem realizadas entre duas ou mais nações, e analisa a identidade inte-

rassistencial de personalidades proexistas internacionais. 

No artigo Quanto Custa Realizar a Autoproéxis?, Simone Zanella aborda a relação entre 

a práxis financeira e as prioridades existenciais pessoais da conscin intermissivista e propõe a auto-

pesquisa, avaliação, identificação e autorreciclagem de traços conscienciais mantenedores de subní-

vel quanto ao autopotencial desperdiçado, em parte decorrente da autodesorganização financeira. 

E por fim, André Luís Resende, no artigo Técnica de Pesquisa Exploratória da Autoproéxis, 

o autor propõe a aplicação da técnica científica da pesquisa exploratória, sob a ótica do paradigma 

consciencial, para a definição das diretrizes da programação existencial pessoal, com intuito de servir 

enquanto medida profilática à estagnação consciencial, condição patológica geralmente justificada 

e mantida pela falta de informação em relação à autoproéxis. 

Ao leitor ou a leitora, este editor deseja bom proveito na leitura, reflexão e estudo racional 

e crítico das experiências e ideias compartilhadas pelos autores dos artigos. 

 

Princípio da Descrença: 

NÃO ACREDITE EM NADA, NEM MESMO 

NO QUE LHE INFORMAM OS AUTORES DESTA OBRA. 

EXPERIMENTE. 

TENHA SUAS EXPERIÊNCIAS PESSOAIS. 

 

Ricardo Rezende 

Editor 

 

 

 

 

 


