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Editorial 

 

Edição. Em seu sexto volume, a Revista Proexologia objetiva aprofundar o estudo da proéxis, 

evidenciando a especialidade Proexologia por meio de artigos que contribuem para fundamentar a pro-

gramação existencial, exemplificar autoexperimentações e entender, sob viés proexológico, perfis de 

personalidades estudadas. Portanto, tem como foco trazer conteúdos que ampliem as relações da espe-

cialidade com temas diversificados e outras especialidades. 

Subcampo. A Proexologia é especialidade e subcampo da Conscienciologia, tendo como essên-

cia os estudos e pesquisas da programação existencial pessoal e grupal das consciências em geral, e 

respectivos efeitos evolutivos. Foi registrada pela primeira vez em 1997 no livro 200 Teáticas de  

Conscienciologia: Especialidades e Subcampos, escrito pelo pesquisador Waldo Vieira (1932-2015). 

Lançamento. Continuando na linha da contribuição pesquisística, a Associação Internacional da 

Programação Existencial – APEX – lança neste ano de 2020 a sua 6ª publicação técnico-científica so-

bre programação existencial, com 11 trabalhos inéditos de pesquisadores da Proexologia.  

Conteúdos. Por meio deste editorial, segue uma breve síntese dos conteúdos desta 6ª edição.  

No primeiro artigo, A Educação como Ferramenta Proexológica: Análise Biográfica de Hipá-

tia de Alexandria, Mahatma Gandhi e Maria Montessori, os autores Ana Paula Sousa, Felipe Jun-

queira Santos e Maria Cecília Resende Monteiro apresentam, sob o viés proexológico, uma análise  

biográfica das personalidades da área educacional. 

Em sequência, Sandra Viana, no artigo Autocoerenciologia Aplicada ao Fluxo Proexológico, 

aborda a importância da ampliação da autocoerência em relação ao desenvolvimento e ritmo da  

programação existencial. 

No artigo Autoconscientização Proexológica por meio da Autoconscientização Seriexológica,  

André Luis Resende Monteiro, por meio de casuística pessoal, demostra como o desenvolvimento do 

entendimento das vidas passadas pode levar ao desenvolvimento da autoconscientização proexológica, 

o que auxilia na definição mais clara de tarefas prioritárias para sua programação existencial.  
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Geraldo José Hillesheim, no artigo Autopacificação: Opção da Grafoproéxis para Superação dos 

Resquícios Belicistas, apresenta casuística relacionada à reciclagem pessoal de condutas, valores e ações 

em direção à autopacificação. 

No artigo Empreendedorismo Proexológico: Análise Biográfica de Nikola Tesla, Santos Dummont 

e Walt Disney, os autores André Luis Resende Monteiro, Gustavo Silva e Pedro Henrique Menezes Vieira 

realizam um estudo proexológico das personalidades que, por hipótese dos autores, tiveram sua programa-

ção existencial associadas ao empreendedorismo. 

Simone Zanella, no artigo Etapas Inteligentes Levando à Autossuperação do Gargalo Financeiro 

Proexológico, expõe as reciclagens necessárias para promover a autossuperação do gargalo financeiro,  

levando a consciência à manutenção de uma condição financeira sadia, que assegura o cumprimento da 

proéxis com liberdade econômica. 

No artigo Hipótese de Identidade Interassistencial: Agente Desencadeador Cosmoético, Flávia 

Ceccato traz um estudo de caso que utiliza a própria pesquisadora como cobaia ao aplicar o modelo de  

referência Identidade Interasssitencial, propondo contribuir na pesquisa da Proexologia. 

Caio Polizel apresenta no artigo Inventário do Patrimônio Consciencial Autoproexológico a meto-

dologia do PCA – Patrimônio Consciencial Autoproexológico – que avalia os resultados evolutivos obtidos 

pela conscin, utilizando técnicas de autoinvestigação. 

Treice Silva Dornelles, no artigo Liberdade Proexológica Econômico-Financeira, busca ampliar a 

visão sobre os aspectos que envolvem a organização financeira, analisando seus impactos dentro da proéxis 

pessoal, no intuito de desenvolver a condição da liberdade proexológica econômico-financeira. 

No artigo Nomadismo Consciencial como Preparação para Consecução da Proéxis, Marcelo Pires 

propõe o nomadismo consciencial ao modo de técnica preparatória para a mudança de uma mentalidade de 

cultura nacional para uma mentalidade globalizada, desenvolvendo a comunicabilidade e facilitando a con-

secução de uma proéxis internacional.  

Thiarles Souza Filho no artigo Vestibular e Proéxis: Momento Decisivo para o Inversor realiza 

uma explanação sobre técnicas para a conscin inversora, que realizará o vestibular, diminuir a pressão 

deste momento, fazendo a profilaxia para alcançar a alta performance nas provas, sem deixar de lado o 

voluntariado conscienciológico, levando de eito suas atividades. 
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