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Resumo:  
      Na realização de qualquer empreendimento cosmoético, seja pessoal ou grupal, 

obtém-se benefícios evolutivos favoráveis à própria conscin e ao coletivo, capta-

dos na fase de desenvolvimento, conclusão ou posterior ao término. Nesse cenário, 

refere-se aqui a relação entre a proéxis efetivada e as vantagens evolutivas possí-

veis de serem atingidas. Neste artigo, o autor objetiva elucidar sobre o amplo leque 

de vantagens da consecução proexológica, em contraponto aos apriorismos e cren-

ças associadas no âmbito da Autoproexologia, informações úteis para gerar a au-

tomotivação maior para a realização da autoproéxis e obter prospectiva racional do 

autodesenvolvimento consciencial. 

Abstract:  
      In the accomplishment of any cosmoethics enterprise, being personal or in group, 

it’s obtained evolutionary benefits favorable to the own intraphysical cosciousness and 

to the collective, captured in the development phase, conclusion or subsequent the end. 

Such advantages are visible in the stage of planning the project; however, it can be 

seen partially or have a comprehensive view of the reachable advantages in the execu-

tion of the idealized enterprise. In that scenery, refers to the relationship here between 

the executed existential program and the possible evolutionary advantages of being 

reached. In this article, the author aims to elucidate on the wide fan of advantages of 

the existential programological attainment, in counterpoint to the apriorism and associ-

ated faiths in the extent of self-existential programology, useful information to gener-

ate the greater self-motivation for the accomplishment of the self-existential program 

and to obtain rational prospective of the consciential self-development. 

Resumen:  
      En la realización de cualquier emprendimiento cosmoético, sea personal grupal, se 

obtienen beneficios evolutivos favorables a la propria concin y al colectivo, captados 

en la fase de desarrollo, conclusión o posterior a su finalización. Tales provechos son 

visibles en la etapa de planificación del proyecto, sin embargo, es posible verles parci-

almente o tener visión comprensiva de las ventajas alcanzables al cumplimiento del 

emprendimiento idealizado. En ese escenario, se hace referencia aquí a la relación en-

tre la programación existencial hecha efectiva y las ventajas evolutivas. En este artícu-

lo, el autor se propone elucidar sobre el amplio abanico de ventajas resultantes de la 

conclusión proexológica, en contrapunto a los prejuicios y creencias asociadas en el 

ámbito de la autoproexología, información útil para generar mayor auto-motivación 

para la realización de la autoproexis y la obtención de perspectiva racional del autode-

sarrollo conciencial. 
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INTRODUÇÃO 

Proveitos. Na realização de qualquer empreendimento cosmoético, seja pessoal ou grupal, obtém- 

-se benefícios evolutivos favoráveis à própria conscin e ao coletivo, captados na fase de desenvolvimen-

to, conclusão ou posterior ao término. Tais proveitos são visíveis na etapa de planejamento do projeto, 

porém pode-se enxergar parcialmente ou ter visão abrangente das vantagens alcançáveis no cumprimen-

to do empreendimento idealizado. Nesse cenário, refere-se aqui a relação entre a programação existen-

cial efetivada e as vantagens evolutivas possíveis de serem atingidas. 

Monovisão. Você, leitor ou leitora, conhece e compreende o conjunto de vantagens da consecução 

proexológica além do alcance do completismo existencial? É perceptível a visão restrita de significativa 

parcela de conscins quanto ao entendimento dos ganhos evolutivos de realizar a autoproéxis e observa- 

-se esta linha de raciocínio simplista: êxito proexológico–felicidade íntima–paraprocedência sadia. 

Crenças. Com esse pensamento, a conscin mentaliza e associa o sucesso do empreendimento ape-

nas ao alcance de bem-estar e o retorno à procedência extrafísica não baratrosférica. Tal modo de pen-

sar, além de limitado, pode estar ligado a certos sistemas filosóficos e de crenças religiosas os quais 

atribuem ao ser humano a salvação, felicidade e o acesso meritório ao paraíso, esfera superior fora do 

mundo terreno, a partir das boas ações e da devoção cega a algo de grande valor pessoal na existência. 

Objetivo. Neste artigo, o autor objetiva elucidar sobre o amplo leque de vantagens da consecução 

proexológica, em contraponto aos apriorismos e crenças associadas no âmbito da Autoproexologia, in-

formações úteis para gerar a automotivação maior para a realização da autoproéxis e obter prospectiva 

racional do autodesenvolvimento consciencial ao longo da trajetória até a pós-consecução proexológica. 

Seções. O trabalho está estruturado em 3 seções: 

I.  Apriorismos e crenças no contexto proexológico. 

II.  Vantagens da consecução da autoproéxis. 

III.  Prospectiva de autevolução lúcida. 

I.  APRIORISMOS E CRENÇAS NO CONTEXTO PROEXOLÓGICO 

Apriorismo. O apriorismo é a convicção intelectual da consciência a respeito de determinado as-

sunto capaz de raciocinar a partir de elementos prévios fixados, sem exame, independente dos fatos 

e parafatos, inviabilizando as neoexperiências evolutivas e o entendimento aprofundado ou cosmovisio-

lógico do objeto em questão. Quais apriorismos você, leitor ou leitora, vêm mantendo relativos aos para 

quês e por quês do cumprimento da proéxis pessoal?  
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Crença. E em relação a crença, de acordo com o dicionário Houaiss (2009), é o estado, processo 

mental ou atitude de quem acredita em pessoa ou coisa; opinião manifesta com fé e autossegurança. 

Complementando, a suposição-fé; o ato de acreditar sem investigação e vivência pessoal direta. Você, 

leitor ou leitora, é prisioneiro(a) de crenças sobre os para quês e por quês da realização da autoproéxis? 

Pensamentos. Eis, na ordem alfabética, 5 exemplos de frases, com tendências apriorísticas e dog-

máticas, os quais abordam superficialmente a vantagem evolutiva de realizar a autoproéxis: 

1.  Devoção. Estou sempre em dia com o cronograma da proéxis para me sentir realizado e feliz. 

2.  Pecado. Sinto-me culpado por não estar colocando em prática a proéxis pessoal. 

3.  Punição. Dedico-me à autoproéxis para não retornar à comunidade extrafísica baratrosférica. 

4.  Receio. Cumpro a proéxis pessoal para não vivenciar a melancolia intrafísica e extrafísica. 

5.  Salvação. Realizo a autoproéxis para garantir o completismo existencial. 

Hipoacuidade. A ignorância, desinformação ou falta de lucidez sobre os para quês e por quês da 

realização da autoproéxis, sem bases em autopesquisas e autovivências, abre brechas intraconscienciais 

para a incorporação e adoção de ideologias ou convicções, por exemplo, de caráter religioso ou místico, 

resultando em distorções cognitivas e o refreamento da automanifestação sadia da conscin, assentada no 

cultivo, em geral, inconsciente de emoções patológicas, principalmente o medo. 

II.  VANTAGENS DA CONSECUÇÃO DA AUTOPROÉXIS 

Hiperacuidade. Os autesclarecimentos obtidos pela conscin derivados de autexperiências multidi-

mensionais evolutivas ou dos trabalhos proexológicos realizados na vida intrafísica, possibilitam a cla-

reza e precisão maior sobre os para quês e por quês do cumprimento da proéxis pessoal, e desse modo 

substituem-se os apriorismos e as crenças pelas unidades de lucidez mais avançadas recuperadas. Nessa 

dinâmica autevolutiva, a consciência adquire maior poder cosmoético de atuação e força volitiva, an-

corada na condição íntima de homeostasia consciencial e da ortopensenidade. 

Definição. Nesse sentido, a conscin intermissivista hiperlúcida sabe e compreende teaticamente as 

utilidades e vantagens da realização da autoproéxis. Mas, qual o significado da expressão composta van-

tagem da consecução proexológica? A vantagem da consecução proexológica é o benefício, ganho ou 

proveito cosmoético e evolutivo obtido pela conscin intermissivista lúcida, resultante da dedicação ao 

cumprimento progressivo e efetivo da programação existencial pessoal. 

Sinonímia. 1.  Lucro evolutivo da proexialidade. 2.  Fruto da realização da proéxis. 3.  Valor agre-

gado proexológico. 4.  Premiação do maxidesempenho proéxico. 
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Antonímia. 1.  Desvantagem da proéxis irrealizada. 2.  Prejuízo da autonegligência proexológica. 

3.  Benessse ilusória da pseudo-proexialidade. 4.  Regalia intrafísica. 

Exemplos. Eis, na ordem alfabética, 20 exemplos de vantagens ou proveitos evolutivos da con-

secução proexológica pela conscin intermissivista: 

01.  Aproveitamento útil da existência. O corte das automimeses existenciais inúteis e dispen-

sáveis – a imitação das próprias vivências ou a repetição, consciente ou inconsciente, de experiências 

passadas, sejam aquelas relativas a depois da ressoma ou de vidas humanas anteriores. 

02.  Aprimoramento de trafores. A obtenção e aprimoramento de traços-força pessoais (trafores). 

03.  Aquisição de cons magnos. As aquisições intraconscienciais e cognitivas avançadas. 

04.  Autequilíbrio consciencial. A autocura de distúrbios e transtornos íntimos; a conquista de 

homeostase intraconsciencial, holossomática avançada. 

05.  Autolibertação das interprisões. A libertação das interprisões grupocármicas pelas amor-

tizações evolutivas – a extinção gradual, a varejo, com repagamentos sistemáticos, atendendo às antigas 

vítimas, reparando os destroços dos desmandos pessoais do passado. 

06.  Automanifestação magna. O alcance e fixação de automanifestação consciencial magna ja-

mais antes experienciada na holobiografia pessoal. 

07.  Autopromoção evolutiva. O acesso à comunidade extrafísica evoluída consequente da auto-

promoção evolutiva decorrente dos autesforços conscienciais. 

08.  Círculo parassocial avançado. O ingresso em círculo de relações parassociais avançadas. 

09.  Continuísmo evolutivo. O continuísmo evolutivo – a inteireza, sem brechas ou gaps, na con-

tinuidade da vida consciencial – atingido a partir dos autorrevezamentos e proéxis exitosas. 

10.  Dividendos cosmoéticos. Os dividendos evolutivos dos perdões, sem acumpliciamentos anti-

cosmoéticos, e das reconciliações interconscienciais. 

11.  Duplismo evolutivo exitoso. O proveito dos louros da vitória do duplismo evolutivo. 

12.  Extrapolacionismos. Os extrapolacionismos evolutivos meritórios; o alcance de neopatamar 

evolutivo na Escala Evolutiva das Consciências. 

13.  Frutos mentalsomáticos. A colheita dos frutos mentalsomáticos (autolegado gesconológico). 

14.  Moréxis e extraproéxis. A conquista da maximoratória existencial e extraproéxis. 

15.  Neofrentes de trabalhos interassistenciais. A abertura de frentes de trabalhos fraterno com 

o exercício de novas funções interassistenciais na próxima intermissão. 
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16.  Neovivências parafenomenológicas. O exemplarismo cosmoético do proexista possibilitan-

do neovivências parafenomenológicas induzidas ou patrocinadas. 

17.  Perícia proéxica. A expertise autoproexológica derivada de multicompléxis. 

18.  Recins. A autossuperação definitiva de fissuras e traços-fardo conscienciais (trafares). 

19.  Macrossoma. A oferta de escolha e recebimento de macrossoma – soma preparado para 

a execução de programação existencial a maior (maxiproéxis) ou a menor (miniproéxis) – para a próxi-

ma ressoma direcionada ao completista existencial. 

20.  Paramicrochip. A aquisição de paramicrochip – a parapeça energética implantada a partir do 

parencéfalo do macrossoma capaz de realizar diversas funções interativas complexas – consequente das 

autocompetências assistenciais e cosmoéticas empregadas. 

Autorreflexão. A visão mais adiante, expansiva ou ampla quanto aos diversos ganhos evolutivos 

do cumprimento da autoproéxis gera quais efeitos intraconscienciais em você? 

A  VANTAGEM  DA  CONSECUÇÃO  PROEXOLÓGICA  É  FA- 
TOR  MOTIVADOR,  INCENTIVADOR  E  ENCORAJADOR  PA- 
RA  PÔR  MÃOS  À  OBRA  NO  EMPREENDEDORISMO  EVO- 

LUTIVO  DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  PESSOAL. 

III.  PROSPECTIVA DE AUTEVOLUÇÃO LÚCIDA 

Prospecção. A conscin intermissivista quando lúcida e teática em relação às vantagens da con-

secução proexológica é capaz de saber e ter em mãos a listagem de metas autevolutivas almejadas com 

observação dos próprios passos já dados no momento evolutivo. Tal condição madura possibilita fazer 

a prospecção da autevolução, por exemplo, no decorrer das etapas da proéxis na existência intrafísica. 

Elementos. Na composição de prospectiva ou visão evolucionária da própria consciência, pode-se 

considerar, por exemplo, na ordem alfabética, estes 10 elementos essenciais: 

01.  Autodesassédio. A perspectiva de avanços quanto à autodesassedialidade. 

02.  Autolucidez. A perspectiva de avanços quanto à autoconciencialidade. 

03.  Automanifestação. A perspectiva de avanços quanto à automanifestação evolutiva. 

04.  Autoperformance. A perspectiva de avanços quanto ao autodesempenho evolutivo. 

05.  Autocompléxis. A perspectiva de avanços quanto ao autocompléxis. 

06.  Autogescons. A perspectiva de avanços quanto à publicação de gescons. 
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07.  Escala evolutiva. A perspectiva de avanços quanto ao patamar evolutivo pessoal. 

08.  Holossomática. A perspectiva de avanços quanto ao autodomínio holossomático. 

09.  Interassistência. A perspectiva de avanços quanto à interassistencialidade. 

10.  Policarma. A perspectiva de avanços quanto ao egocarma, grupocarma e policarma. 

Questionamento. Você ainda penseniza sob ângulo de visão apenas intrafísico, estreito e de al-

cance autevolutivo limítrofe em relação a própria realidade consciencial e proexológica? Ou já se per-

mite ir além, sob ângulo de visão multidimensional, abrangente e de larga extensão autevolutiva? 

A  PROSPECÇÃO  AUTEVOLUTIVA  REALISTA,  BASEADA  EM   
INDÍCIOS  E  EVIDÊNCIAS  FACTUAIS,  CONSTITUI  PASSO  INICIAL 
PARA  A  CONCRETIZAÇÃO  DAS  PRÓPRIAS  CAPACIDADES,  PO- 
TENCIAIS  E  DE  PLANO  DE  TRABALHO  EVOLUTIVO  PESSOAL. 

 

CONCLUSÃO 

Questionamento. Neste artigo, abordou-se sobre apriorismos e crenças associadas no âmbito da 

Autoproexologia, as vantagens da consecução proexológica e prospectiva de autevolução lúcida. Assun-

tos relevantes para o entendimento prático da função do intermissivista – sendo a tarefa da interassisten-

cialidade evolutiva, cumprida por meio de série de automanifestações multifacetadas, aceita em função 

da admissão pessoal, espontânea, clara e pacífica da responsabilidade por ter concluído o Curso Inter-

missivo (CI) pré-ressomático – e da programação existencial. 

Expansão. Indico à conscin intermissivista a reflexão aprofundada sobre os temas tratados nesse 

trabalho objetivando principalmente a criação de enumeração detalhada, expansiva e cosmovisiológica 

de todas as possíveis vantagens, benefícios ou ganhos evolutivos advindos da realização da proéxis pes-

soal, além daquelas descritas no artigo, e a partir desse conteúdo fazer a prospecção autevolutiva, recur-

sos valiosos para autesclarecimentos e revigoramento da autoconsciencialidade intermissiva. 
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