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Resumo:  

      O artigo contextualiza a temática prospectiva proexológica, suas contribuições  

e a metodologia usada no seu desenvolvimento. Apresenta o tema das forças favorá-

veis e contrárias na consecução da proéxis e a importância de a consciência visua-

lizar o futuro, através de cenários, para identificar quais os caminhos a percorrer, 

buscando evitar desvios na rota de sua existência evolutiva e obter êxito no cum-

primento da proéxis. 

 

Abstract:  

      The article contextualizes the existential programologic prospective theme, its 

contributions and the methodology used in its development. It presents the theme of 

favorable and contrary forces in the consecution of the existential program and the 

importance of the consciousness to visualize the future, through sceneries, to iden-

tify which paths to travel looking to avoid deviations in the route of his/her evolu-

tionary existence and consolidating the execution of the existential program. 

 

Resumen:  

      El artículo contextualiza el tema prospectiva proexológica, sus contribuciones  

y la metodología empleada en su desarrollo. Presenta el tema de las fuerzas favo-

rables y opuestas en el cumplimiento de la programación existencial y la impor-

tancia de que la conciencia visualice el futuro, a través de escenarios, para identificar 

cuáles son los caminos a recorrer, tratando de evitar las desviaciones en la ruta de su 

existencia evolutiva y tener éxito en el cumplimiento de la proexis. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Discernimento. O nível evolutivo de uma consciência pode ser compreendido por meio do nível de 

discernimento empregado nas decisões que toma. Saber o que ela quer para si, qual o melhor caminho  

a tomar e a decisão mais adequada no atual momento evolutivo são exemplos de variáveis que exigem 

atitude perante a existência. O planejamento do futuro pode garantir a sobrevivência e o desenvolvimento 

da consciência no meio em que se encontra. 

Aprendizados. Mesmo as previsões falhas também são úteis ao aprendizado quando analisadas on-

de aconteceram as falhas, descobrindo novas ideias para soluções e indicadores para acompanhamento 

das metas, qualificando, assim, o planejamento e a maneira de desenvolvimento para novas prospectivas. 
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Profilaxia. Provavelmente, o conhecimento antecipado de possíveis consequências faz com que  

a consciência mude o rumo da sua história, moldando o futuro por meio de atos no presente. 

Estrutura. A primeira seção deste artigo explica o que se entende por prospectiva proexológica, 

suas contribuições e alguns termos frequentes relacionados com o tema. A segunda seção trata especifi-

camente das forças favoráveis e contrárias, que atuam na consecução da proéxis. A terceira seção define 

cenários futuros existenciais e a sua construção, técnica que fundamenta a prospectiva proexológica. Ao 

final, são apresentadas algumas considerações sobre o tema apresentado. 

Função. Pretende-se, com este trabalho, demonstrar a importância para a conscin da elaboração de 

prospectivas aplicadas à sua proéxis, considerando a inteligência evolutiva e o estabelecimento de prio-

ridades lúcidas, de forma a identificar quais os caminhos que poderão evitar desvios no desenvolvimento 

evolutivo e viabilizar o completismo existencial. 

PROSPECTIVA PROEXOLÓGICA 

Definição. A prospectiva proexológica é uma técnica para antecipar futuros possíveis de maneira  

a reduzir a incerteza na consecução da proéxis, considera os acontecimentos presentes e formula suges-

tões de processos que conduzam ao futuro provável, proveitoso ou desejado rumo ao compléxis. 

 Sinonímia: 1.  Futurologia. 2.  Leitura antecipada; análise antecipada. 3.  Omnivisão precognitiva; 

cosmovisão consciencial futura. 4.  Pluriprospectividade. 5.  Previsões proexológicas. 

Antonímia: 1.  Precognição extrafísica. 2.  Profecias existenciais. 3.  Análise falaciosa; análise ten-

denciosa. 4.  Imprevisibilidade; ausência da prospectiva. 

Princípio. A prospectiva tem como princípio básico a concepção de que o futuro tem possibilidade 

múltiplas e incertas.  

Presente. Construímos o futuro com ações no presente e, portanto, este deve ser priorizado.  

Os acontecimentos presentes e as tendências do grupo são fatos orientadores e as prospectivas aparecem 

como probabilidades plausíveis, indicando tendências ou possíveis cenários. 

Tendenciosidade. A prospectiva proexológica não pode ser utilizada ao modo de uma análise ten-

denciosa, desenvolvida a partir de apriorismo, preconcepção ou segundo ideia preestabelecida que falseia 

a realidade dos fatos, mantendo uma intenção não explícita (acobertamento) por parte do intermissivista. 

Objetivo. Os estudos prospectivos da proéxis buscam estudar as diversas possibilidades de futuros 

plausíveis – tendências – organizar, sistematizar e preparar os intermissivistas para enfrentar qualquer 

uma delas – cenários futuros –, e até mesmo criar condições para que modifiquem suas probabilidades de 

ocorrência, ou minimizar seus efeitos. 
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Contingência. O plano de contingência é aquele plano alternativo que deve existir, caso ocorra mu-

dança de rumo inesperada, uma ruptura de tendência, sendo um dos cenários considerados. 

Metodologia. Como metodologia de abordagem na elaboração da prospectiva proexológica, pode-

se empregar 12 fases: 

01.  Estabelecer o tema de análise. 

02.  Definir o público consciencial envolvido. 

03.  Fazer levantamento das expectativas. 

04.  Estabelecer as opções. 

05.  Avaliar escalas de valores. 

06.  Orientar as sequências de ações. 

07.  Levantar as forças favoráveis e as contrárias. 

08.  Identificar os possíveis resultados e consequências. 

09.  Evitar erros de análise. 

10.  Prever estratégias cosmoéticas de profilaxia. 

11.  Enumerar prioridades. 

12.  Consolidar os cenários futuros. 

Contribuição. Eis, a título de exemplo, 15 contribuições que a aplicação da técnica de prospectiva 

proexológica pode prestar ao intermissivista: 

01.  Aferição do ponteiro consciencial. 

02.  Ampliar os conceitos e ideias – pensar grande. 

03.  Avaliação do agora – simulcognição. 

04.  Compreender as relações de causa e efeito na proéxis. 

05.  Descortino de novas oportunidades. 

06.  Diminuição das incertezas. 

07.  Estabelecer as prioridades proexológicas. 

08.  Fortalecimento da inteligência evolutiva. 

09.  Intensificação da polivalência da consciência. 

10.  Propiciar a recuperação de cons. 

11.  Relampejo fugaz da visão dinâmica do fluxo da proéxis (cosmovisão). 

12.  Testar a capacidade de reflexão (associação de ideias) e da linearidade do pensamento da 

consciência nas decisões de destino. 
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13.  Testar a compreensão dos fatos, dos parafatos e das interrelações na consecução da proéxis. 

14.  Unificar esforços em direção ao compléxis. 

15.  Viabilizar alavancagens da proéxis. 

Compléxis. A prospectiva proexológica visa à compreensão e o uso de uma ferramenta cosmo-

visiológica e precognitiva pelos intermissivistas, extremamente útil para quem objetiva ser completista 

existencial (compléxis), tanto individual – proéxis pessoal – como também grupal – maxiproéxis. 

FORÇAS FAVORÁVEIS E CONTRÁRIAS 

Dinamismo. A vida funciona como um ambiente em um campo dinâmico de forças que interagem 

entre si, provocando mudanças e influenciando direta ou indiretamente todas as consciências, elementos 

indispensáveis ao desenvolver prospectiva proexológica e na elaboração de cenários futuros. 

Incerteza. O resultado é muitas vezes imprevisível, daí a necessidade de a pessoa buscar o maior 

número de informações possíveis e se organizar para atender algumas demandas imprevisíveis, ou con-

tingenciais. Não há como prever o futuro e tampouco um planejamento tem esta pretensão, mas a pessoa 

deve buscar compreender cada vez mais o seu papel e como interage com o meio ambiente. 

Mapeamento. Por estas razões, o mapeamento ambiental das forças existenciais, figura a seguir,  

e o levantamento dos componentes que compõe o micro e o macroambiente, possui grande importância 

para o sucesso da consecução da proéxis pessoal e grupal. 

Figura 1 – Forças Atuantes na Consecução da Proéxis 
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Forças. As forças existenciais atuantes na proéxis são classificadas em 3 possibilidades: 

1.  Favoráveis. É quando as influências são positivas, facilitadoras e propulsoras em direção aos 

objetivos da proéxis. Podem ocorrer, externamente à pessoa, na forma de facilidades, vantagens, incen-

tivos, oportunidades ou aportes existenciais. Quando são variáveis internas, ou seja, da própria pessoa, 

tem relação com os traços da personalidade positivos, os talentos e as motivações. 

2.  Desfavoráveis. É o contexto que oferece influências negativas, dificultadoras ou restritivas ao 

alcance dos objetivos da proéxis. Podem ocorrer externamente à pessoa, na forma de pressões, pro-

blemas, coerções, ameaças, hostilidades ou heterassédios. Quando são variáveis internas, ou seja, da 

própria pessoa, tem relação com os traços da personalidade negativos, os conflitos pessoais, as pato-

logias, autassédios e o desconhecimento para alguma tarefa que é necessária. 

3.  Neutras. São as forças que não influenciam no alcance dos objetivos da proéxis, mas também 

não dificultam. Podem ser variáveis externas como internas. Um bom exemplo é a pessoa adquirir deter-

minado conhecimento que hoje ela não identifica como útil para seus objetivos, mas é um aprendizado, 

dependendo do contexto da vida isto poderá ser útil e auxiliar a pessoa para o cumprimento de deter-

minado objetivo no futuro. Ou seja, as condições neutras poderão ser otimizadas e transformadas em 

forças favoráveis. 

Saldo. O importante é aproveitar as oportunidades positivas e minimizar (eliminar, amortecer ou 

adaptar) as ameaças negativas, possibilitando o aprendizado pessoal, a realização das metas estabe-

lecidas e o crescimento (saldo positivo da vida humana). 

CENÁRIOS EXISTENCIAIS FUTUROS  

Definição. Os cenários existenciais futuros são modelos para análise, construídos a partir de indi-

cadores sociais, culturais, políticos, proexológicos entre outros, tanto intrafísicos como extrafísicos, refe-

rentes a determinado período histórico futuro. 

Sinonímia: 1.  Horizonte existencial; perspectiva futura; visão de futuro. 2.  Tendências proexo-

lógicas. 3.  Lugar futuro em que se desenrola alguma ação. 

Antonímia: 1.  Profecias. 2.  Miopia evolutiva. 3.  Obscurantismo existencial. 

Flexibilidade. Devem-se construir cenários que auxiliem o posicionamento ou o detalhamento 

possível da evolução e sequência de eventos, desde a atualidade, até determinado momento no futuro. 

Os cenários não são estáticos. Portanto, à medida que se mude alguma variável, altera-se o cenário de 

futuro da consciência ou grupo de consciências. 
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Objetivos. O estudo de cenário tem como objetivo identificar diferentes situações, preparando  

a consciência para superá-las. É a técnica que fundamenta a prospectiva proexológica. 

Tipos. Os cenários podem ser: 

1.  Possíveis. Todos os que a consciência puder imaginar; 

2.  Realizáveis. Todos os possíveis de ocorrer e que levam em conta os condicionamentos do fu-

turo quanto à viabilidade. 

Ação. Para Wilson (2002), embora seja fundamental o planejamento de cenários futuros coerentes, 

criativos e verossímeis, é preciso ter sempre em mente que a razão de tal exercício é traduzir tais cená-

rios em decisões acertadas e, finalmente, em ação. Os cenários devem constituir-se em uma ferramenta 

de autogestão, que sirva para melhorar a qualidade da tomada de decisões e passar à ação. Em outras pa-

lavras, sem a implementação das estratégias derivadas da perspectivação dos cenários, o exercício é inú-

til. 

Tendência. Para muitas consciências e instituições o planejamento ainda mostra um forte viés em 

direção à previsão única. Assim, diante de cenários que fornecem “previsões múltiplas”, sentem-se con-

fusas e descrentes. Essa é uma percepção errada da natureza e do papel dos cenários. 

Equívocos. São 2 os principais equívocos que podem ocorrer ao trabalhar com cenários: 

1.  Não se deve desenvolver uma estratégia completa para cada um dos cenários para, em seguida, 

escolher o cenário que parece trazer mais promessas de sucesso. Isso vai contra o objetivo, que é desen-

volver estratégia flexível a partir de várias opções futuras fornecidas pelos cenários. 

2.  Não se deve atribuir probabilidades aos cenários para depois desenvolver estratégias para  

o “cenário mais provável”. A probabilidade está mais relacionada a previsões do que aos cenários – 

esses são previsões, são coleções de futuros possíveis. 

Consciencialidade. Nos cenários múltiplos, o paradigma consciencial fundamenta-os, sendo ele-

mento importante nas análises e nas decisões. 

Paraprocedência. A vida intrafísica pode funcionar como rolo compressor à conscin desatenta. 

 O intermissivista lúcido tem claras as suas metas e as atualiza, buscando alinhamento com a sua para-

procedência e o cumprimento da proéxis. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivo. Por intermédio deste trabalho, buscou-se esclarecer a temática da prospectiva proexo-

lógica e fornecer técnicas para que os intermissivistas visualizar alternativas para o futuro existencial. 
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Valor. O principal valor da prospectiva proexológica é evitar erros, omissões e equívocos no de-

correr da vida intrafísica. Pode-se recomendar o uso desse método para auxiliar no planejamento e toma-

da de decisões mais eficazes. 

Prática. Sugere-se, por meio da construção de cenários, uma conscientização maior dos rumos da 

proéxis pessoal e também da maxiproéxis grupal. Pode-se, assim, identificar quais os caminhos a percor-

rer, evitando-se desvios na rota e tornando a cada um mais lúcido de qual o seu papel, visando o alcance 

do compléxis. 
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