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Resumo:  

      A necessidade de avaliar os resultados da realização da autoproéxis está entre  

as grandes preocupações do intermissivista. O trabalho discutiu o tema dos funda-

mentos da proexometria. O problema central a ser resolvido foi: quais os fundamen-

tos (parâmetro e indicadores) para avaliação proexológica de qualquer proéxis?  

As estratégias de pesquisa utilizadas foram o método comparativo e o analógico pa-

ra a elaboração de modelo hipotético. A hipótese levantada foi a de um padrão de re-

ferência idiográfico.  

Abstract:  

      The need to evaluate the accomplishment results of the self-existential program 

is among the great worries of the intermissivist. The work discussed the fundamen-

tals the existential programetry theme. The main problem to be resolved was: which 

fundamentals (parameter and indicators) for the existential programological evalua-

tion of any existential program? The research strategies used for the elaboration of 

hypothetical model were the comparative and the analogical method. The hypothesis 

raised was the one of a pattern of ideographical reference. 

 

Resumen:  

      La necesidad de evaluar los resultados de la realización de la autoproexis se en-

cuentra entre las grandes preocupaciones del intermisivista. En este trabajo se dis-

cuten los fundamentos de la proexometría. El problema central a ser resuelto ha si-

do: ¿Cuáles son los fundamentos (parámetros e indicadores) para la evaluación proe-

xológica de cualquier proexis? Las estrategias de investigación utilizadas han sido el 

método comparativo y el uso de analogías para la formulación de hipótesis. La hipó-

tesis formulada ha sido la de un patrón de referencia ideográfico. 
 

INTRODUÇÃO 

Garantia. Durante a realização de qualquer empreendimento não há garantia de acordo entre o pro-

cesso em andamento com o proposto previamente, por isso, é necessário o acompanhamento e avaliação das 

atividades e resultados no intuito de identificar se há correspondência entre a teoria (planejamento) e a prá-

tica (realização). Deste modo, ações corretivas podem ser tomadas e problemas serem prevenidos ou mini-

mizados. 

Proéxis. Com a proéxis não é diferente. Da mesma forma, a conformidade entre o projeto existencial, 

elaborado no período pré-ressomático, e a consecução em vida é assegurada através do autocontrole exis-

tencial.  
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Autavaliação. Mas só se pode corrigir a partir do diagnóstico dos desvios, portanto, a autorregulação 

imprescinde da autavaliação, caracterizada pela comparação entre os resultados obtidos e os esperados.  

Contexto. No contexto da Proexologia, há a avaliação proexológica.  

Definição. A avaliação proexológica é o ato de atribuir valor a determinada proéxis, em execução 

ou já finda, através da comparação dela com a planejada no período pré-ressomático, concedendo maior 

valorização quanto maior for a proximidade entre as duas. 

Sinonimologia: proexometria.  

Informações. Para efetuar qualquer avaliação, seja própria ou não, exige-se informações.  

Condições. Desse modo, a avaliação passa por duas condições:  

1.  Parâmetro. Primeiro, a definição do modelo de referência.  

2.  Informações. Segundo, informações sobre o objeto analisado. Assim, sem informações a avalia-

ção, e consequentemente a correção, torna-se impossibilitada. 

Problema. Portanto, a efetiva avaliação proexológica ou proexometria requer tanto um parâmetro 

quanto indicadores proexológicos para a ser realizada. Surge o problema de pesquisa: Quais os fundamen-

tos (parâmetro e indicadores) para avaliação proexológica de qualquer proéxis? 

Metodologia. A pesquisa recorreu ao método comparativo e ao analógico para apontar uma possível 

resposta ao problema exposto.  

O ATO DE AVALIAR 

Operação. Racionalmente, um bom ponto de partida para a busca de respostas ao problema levan-

tado é compreender o passo a passo do ato de avaliar em geral, sobre qualquer coisa, para em seguida ver  

a aplicação ao contexto proexológico.  

Sequência. Assim, a operação de avaliar passar pela seguinte sequência:  

1.  Determinação do Modelo Ideal (referencial). O modelo é a coisa ou objeto merecedor de ser 

imitado, de natureza objetiva ou ideal, servindo de base de comparação ou medida para o objeto a ser 

avaliado.  

Indicadores. Este ponto também requer determinar os indicadores do modelo ideal.  

2.  Análise do objeto. O segundo passo é separar o objeto a ser avaliado em seus elementos básicos 

ou partes componentes através do ato de analisar.  

3.  Comparação entre o observado e o referencial. Nesta etapa é efetuada a comparação entre  

o objeto analisado e o referencial (modelo ideal).  
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4.  Identificação da “distância” entre o observado e o referencial através da presença e ausên-

cia de indicadores. Para saber se o objeto avaliado está distante ou próximo do referencial é necessário 

estabelecer o critério quantitativo e/ou qualitativo dos elementos correspondentes ao modelo ideal.  

Quantidade. Pelo critério quantitativo, quanto mais elementos correspondentes houver entre objeto 

avaliado-objeto referente, mais próximo do ideal encontra-se o objeto real. Se o objeto A possui 8 variá-

veis convergentes com o referencial de um total de 10, enquanto o objeto B possui apenas 5, então A, em 

relação ao referencial, está mais próximo do que B, consequentemente A vale mais do que B. A equivale  

a 80% do modelo ideal, enquanto B representa 50%. 

Licitação. A compra de certo produto pelo governo federal ilustra o critério quantitativo. A licita-

ção apresenta 20 especificações. O fornecedor que mais requisitos atender terá a melhor avaliação.  

Qualidade. Pelo critério qualitativo, alguns elementos são mais importantes, ou têm mais peso, em 

relação a outros, para indicar o grau de correspondência. Apesar do objeto X possuir apenas 3 variáveis 

convergentes com o referencial de um total de 10, enquanto o objeto Y possui 5 diferentes das de X, este 

último está mais próximo do referencial devido às 3 variáveis que possui serem mais importantes.  

Seleção. O critério qualitativo é utilizado muito em processos seletivos docentes em universidades, 

sejam públicas ou privadas. Variáveis como desempenho na prova, titularidade (especialista, mestre, dou-

tor), experiência, produtividade acadêmica (artigos, livros publicados) possuem pesos diferenciados. As-

sim, um candidato com nenhuma ou pouca experiência docente, mas com título de doutor, pode superar 

outro com anos de sala de aula, mas com título apenas de especialista. 

Misto. Às vezes a avaliação conciliará o critério quantitativo com o qualitativo.  

Peso. Esta etapa consiste em definir o peso ou importância de cada indicador para a avaliação.  

5.  Atribuição de valor. Quanto mais o objeto real se aproximar do objeto ideal maior será a valori-

zação, quanto mais se afastar, menor será o valor.  

 

 

 

 

Objeto real Modelo ideal 

Distância 

(diferença) 

Objeto real Modelo ideal 

Distância 

(diferença) 

Objeto real Modelo ideal 

≠ 

+ distante = < valor + próximo = > 
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Opções. Na prática a atribuição de valor pode ser manifesta de duas maneiras:  

 1.  Numérica. Através de números: esse livro vale R$ 20,00.  

 2.  Preferencial. Através da preferência: esse livro é preferível ao outro.  

Sequência Operatória. Em resumo, a sequência operatória de avaliar é: 

 

AVALIAR NA CONSCIENCIOMETRIA 

Teste. Uma vez apreendido o processo de avaliar, no intuito de testar sua validade, a seguir será apli-

cado a uma avaliação já consolidada na Conscienciologia: a Conscienciometria.  

Modelo Ideal: no caso da Conscienciometria, o padrão de referência é o Serenão típico, ou seja,  

o perfil, o conjunto de traços (competências, trafores) que podem ser generalizados a partir de todos  

os membros desta categoria evolutiva. Obviamente é um modelo composto pelas características comuns 

abstraídas através da comparação entre os Serenões reais, concretos.  

Análise do objeto: o objeto a ser analisado é a consciência em foco, geralmente é o próprio pesqui-

sado a partir de 10 variáveis. Segundo o propositor do Conscienciograma, Waldo Vieira, o modelo analítico 

é constituído de duas variáveis primárias (Holossoma e Ego) e 10 secundárias:  

1.  Holossoma: Soma, Energética, Antiemocionalidade e Racionalidade.  

2.  Ego: Liderança, Comunicabilidade, Priorização, Coerência, Consciencialidade e Universalidade.  

Comparação entre o observado e o referente. Busca-se as semelhanças e diferenças entre a cons-

ciência avaliada e o modelo geral de um Serenão típico. Para tanto, no Conscienciograma, utiliza-se de 10 

folhas de avaliação, uma para cada variável secundária, contendo 20 itens ou questões cada folha.  
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Identificação da distância entre o observado e o referente. Todos os 20 itens ou questões de cada 

folha de avaliação somam o total de 2.000 itens. São eles que serão utilizados para medir a distância entre  

a conscin avaliada e o Serenão Típico.  

Atribuição de valor. A atribuição do valor se dá pela soma geral das notas que a conscin avaliadora 

der em função das respostas para cada um dos 2.000 itens. A nota 100 no somatório geral, por esse instru-

mento, seria alcançada somente pelo Serenão, a nota 75 por evoluciólogo, a 50 por um desperto e assim 

respectivamente para cada nível evolutivo.  

Critério. Essa correspondência entre a nota geral e a escala evolutiva é no âmbito do resultado final, 

o que não impede que uma conscin avaliada, tenha em alguns itens, índices mais elevados do que o estágio 

evolutivo seu atual.  

COMPARAÇÃO CONSCIENCIOMETRIA E PROEXOMETRIA 

Comparação. A partir do processo do ato de avaliar (modelo ideal / análise do objeto / comparação 

entre o observado e o referente / identificação da distância / atribuição de valor) e da sua aplicação no 

contexto da conscienciometria, adota-se o método comparativo para estudar a avaliação referente à proé-

xis.  

Diferenças. Assim, a comparação entre a conscienciometria e a proexometria, com base no processo 

de avaliar leva à identificação das seguintes diferenças:  

01.  Modelo ideal: parâmetro nomotético X parâmetro idiográfico 

Conscienciometria. O parâmetro ou padrão de referência na conscienciometria é perfil de uma 

Consciência, no caso o Serenão típico, fruto da abstração das características comuns entre os Serenões 

reais. Por ser um modelo construído por uma generalização, pode-se afirmar que é um parâmetro nomo-

tético. 

Proexometria. Na proexometria a situação é um pouco diferente. A avaliação de uma proéxis é so-

bretudo entre a sua realização intrafísica e o seu planejamento intermissivo, portanto, o modelo ideal 

proexológico não é fruto, pelo menos na sua totalidade, da generalização das características comuns das 

diferentes proéxis. Cada proéxis tem um modelo exclusivo para ser avaliada. Por ser um modelo único, 

individual, com base nas singularidades e particulares de cada proéxis, pode-se afirmar que é um parâ-

metro idiográfico.  

02.  Análise de objeto: traços consciencias X variáveis de empreendimento 
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Conscienciometria. O objeto a ser analisado e avaliado na conscienciometria é uma consciência,  

portanto as variáveis de análise dizem respeito a traços conscienciais, sejam referentes ao seu universo 

intraconsciencial (variável Ego) ou ao de seu prolongamento (variável Holossoma).  

Proexometria. Na proexometria, o objeto de análise/avaliação é um empreendimento evolutivo,  

a proéxis, portanto exige variáveis de análise pertinentes a estrutura de projetos existenciais, como por 

exemplo, metas, estratégias, ações, fatos e resultados, dentre outros.  

03.  Comparação: heterocomparação síncrona X homocomparação assíncrona. 

O ato de comparar apresenta pelo menos duas diferenças:  

 A.  Natureza.  

Conscienciometria: a comparação se dá entre dois objetos diferentes, de um lado a conscin ava-

liada e do outro o Serenão (referencial), portanto uma heterocomparação.  

Proexometria: a comparação ocorre sobre o mesmo objeto, proéxis planejada e proéxis realizada, 

portanto uma homocomparação. 

 B.  Temporalidade.  

Conscienciometria: a comparação síncrona, pois é entre dois objetos contemporâneos.  

Proexometria: uma comparação assíncrona, pois se dá entre o mesmo objeto em momentos di-

ferentes.  

04.  Identificação da distância entre o observado e o referente. 

Conscienciometria: a identificação da distância é abstraída a partir do comportamento ou estado 

previsto da conscin em situações específicas e o comportamento ou estado esperado de qualquer Serenão 

nas mesmas situações.  

Proexometria: a identificação da distância é obtida através da diferença entre objetivo pretendido e 

o resultado alcançado.  

05.  Atribuição de valor 

A atribuição de valor propriamente dita apresenta pelo menos duas diferenças:  

 A.  Tipologia axiológica.  

Conscienciometria. A nota geral aponta o grau de Serenismo ou nível evolutivo da conscin ava-

liada.  

Proexometria. A nota geral aponta o grau de completude da proéxis realizada.  
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 B.  Pontuação.  

Conscienciometria. Na conscienciometria o peso da nota dada a cada variável é igual para todas  

as demais, portanto uma pontuação simples.  

Proexometria. Entre as metas componentes de qualquer proéxis, há uma parcela imprescindível  

ao compléxis, denominadas de cláusulas pétreas proexológicas. Esta condição implica em uma diferen-

ciação no peso entre grupos de metas, portanto uma pontuação ponderada.   

Especificidades. Estas diferenciações permitem compreender mais a natureza da avaliação proe-

xológica e buscar estabelecer um modelo geral.  

PROPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PROEXOMETRIA 

Fundamentação. A busca dos fundamentos para avaliação proexológica considerou tanto a con-

cepção de um modelo ou padrão de referência aplicável a qualquer proéxis quanto de seus respectivos 

indicadores.  

Unicidade. Como pôde ser visto na comparação com a conscienciometria, o modelo ideal sobre  

o qual uma proéxis deve ser avaliada é de natureza idiográfica, portanto, a avaliação de cada proéxis exi-

ge a elaboração de um padrão de referência exclusivo, único, só válido para aquela proéxis.  

Divisão. Na prática, tal fato implica a divisão da proexometria em 2 partes:  

1.  Autorreferencial. No primeiro, constrói-se o padrão autorreferencial através da identificação da 

proéxis planejada (conteúdo e aspectos formais).  

2.  Completude. No segundo, define-se o grau de completismo da autoproéxis através da compa-

ração entre a proéxis realizada e a planejada.   

1A
 PARTE DA AVALIAÇÃO PROEXOLÓGICA: O PADRÃO DE REFERÊNCIA 

Estrutura. Apesar do pressuposto de cada proéxis ter um padrão único, pode-se considerar que to-

das as proéxis possuem uma estrutura similar, se não fosse assim, não seria possível generalizar certas 

variáveis, a partir da observação de vários casos, e chegar ao próprio conceito de proéxis.  

Variáveis. A singularidade não está nas variáveis e sim na configuração delas, logo, é possível pen-

sar quais são as variáveis recorrentes, aplicáveis a qualquer padrão de referência avaliativo de proéxis.  

Binômio nomotético-idiográfico. Com base no exposto, o padrão de referência proexológico pos-

sui uma parte nomotética (variáveis universais) e uma parte idiográfica (configuração das variáveis).  
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Universalidade. Para a identificação destas variáveis estruturantes do modelo ideal, levou-se em 

conta todos os conceitos, princípios, fenômenos e casos da Proexologia que versassem sobre aspectos 

universais da proéxis.  

Fontes. Com base em tal consideração, e partir da reflexão lógica, organizou-se o conhecimento em 

3 fontes:  

1.  Confor proexológico.  

2.  Proexonomia.  

3.  Transversalidade Proexológica.  

Detalhamento. A seguir, cada fonte será analisada.  

CONFOR PROEXOLÓGICO 

Conceito. Dentro da Proexologia, um conjunto de fatos, parafatos, princípios e conhecimentos con-

tribuem para a formação do conceito de proéxis.  

Conceitos. Assim, todos os conteúdos da Proexologia relacionados, direta ou indiretamente, às ca-

racterísticas essenciais da proéxis, tanto na forma ou quanto no conteúdo, são pertinentes à avaliação 

proexológica.  

Conteúdo. Em relação ao conteúdo, recorre-se: 

1.  Identidade. Ao modelo analítico da identidade interassistencial. O modelo da identidade inte-

rassistencial  

 1.1.  Sujeito interassistencial. 

 1.2.  Público-alvo proexológico. 

 1.3.  Problema evolutivo. 

 1.4.  Solução interassistencial. 

 1.5.  Síntese proexológica. 

2.  Princípios. Aos princípios conteudísticos proexológicos. 

 2.1.  Princípio da ampliação do acerto. 

 2.2.  Princípio da restauração evolutiva. 

 2.3.  Princípio da sublimação seriexológica. 

Forma. Em relação à forma, recorra-se ao modelo analítico da proéxis como empreendimento 

evolutivo:  

1.  Metas evolutivas.  
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2.  Tarefas evolutivas.  

3.  Recursos evolutivos.  

4.  Fluxograma existencial.  

5.  Cronograma existencial.  

6.  Atores proexológicos.  

7.  Contexto evolutivo.  

PROEXONOMIA 

Proexonomia. O conjunto de leis racionais da proéxis, proposto por Waldo Vieira, que aqui, para 

seu estudo e referência propõe-se o termo proexonomia.  

Conceito. Conceitualmente a lei, na acepção científica do termo, consiste numa regra abstrata gene-

ralizada sobre determinado fenômeno, dando-lhe sentido causal, lógico, regular, abrangente e previsível, 

aplicada obrigatoriamente a quaisquer ocorrências concretas deste fenômeno, de caráter falseável, isto é, 

passível de ser refutada, tanto lógica quanto experimentalmente.  

Indicação. Assim, as leis racionais da proéxis apontam para características e condições universais, 

portanto, presentes em quaisquer proéxis. De modo prático, tal assertiva gera duas implicações:  

1.  Compatibilidade. Um modelo abstrato de proéxis não pode contradizer nenhuma lei proexo-

lógica, em vista disso, ele deve ser proexonômico.  

2.  Incompatibilidade. No âmbito da consecução da proéxis, aponta para indicadores negativos, 

aqueles cujas presenças significam a não concordância com os pressupostos de qualquer proéxis, anti-

proexonômicos, portanto, de caráter ectópico ou desviante rumo ao incompléxis.  

 01.  Adaptabilidade. A programação existencial é adaptável ou mutável, suscetível de renova-

ções ou ampliações.  

 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da adaptabilidade implica em:  

 A. Extraproéxis: acréscimos pertinentes, através de demandas grupais e oportunidades conjun-

turais, solicitações evolutivas; sobra ou acréscimos de recursos evolutivos; minimoréxis; maximoréxis 

 Reproéxis: exigência de mudanças, sobretudo em função de componentes do grupocarma mais 

amplo, referente à realização da proéxis quanto ao local, tempo, tarefas, recursos e metas.  

 02.  Assistencialidade. O executor da proéxis é a primeira consciência a ser assistida ou bene-

ficiada por ela. 
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 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da assistencialidade implica em:  

 Amparo. O auxílio direto dos amparadores de função.  

 Indicadores: 

 1.  Amparador de proéxis. 

 2.  Amparador de tenepes. 

 3.  Contato com evoluciólogo. 

 4.  Contato com Serenão. 

 5.  Amparo de Função. 

 6.  Amparo de destino. 

 7.  Assediador. 

03.  Compatibilidade. Toda programação existencial é compatível com o temperamento da cons-

ciência e adequada ao nível evolutivo da sua bagagem multimilenar de experiências. 

 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da compatibilidade implica em:  

 1.  Interseção. Na convergência entre pré-requisitos da tarefa e características conscienciais (Hi-

pótese da interseção proexológica).  

 Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis:  

 1.  Convergência entre pré-requisitos da tarefa assistencial e trafores.  

 2.  Convergência entre pré-requisitos da tarefa assistencial e experiências.  

 3.  Convergência entre pré-requisitos da tarefa assistencial e motivações.  

04. Consciencialidade. O nível de consciencialidade, o saldo holocármico ou a ficha evolutiva da 

consciex determinam o seu patamar de lucidez quanto às diretrizes da sua programação existencial na 

condição de conscin. 

 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da consciencialidade implica em:  

 1.  Autolucidez proexológica.  

 Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis: 

 1.  Autoidentificação das diretrizes proexológicas. 

 2.  Retrocognição intermissiva. 

 3.  Euforin. 

 4.  Melin. 
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 5.  Vazio existencial. 

 6.  Senso de proéxis. 

05. Cosmoeticidade. Toda programação existencial é fundamentalmente cosmoética em suas pre-

missas e em seus fins. 

 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da cosmoeticidade implica em:  

 1.  Objetivos cosmoéticos.  

 2.  Meios cosmoéticos.  

 Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis:  

 1.  Código Pessoal de Cosmoética (CPC). 

 2.  Ausência de atitudes anticosmoéticas. 

06. Egocarmalidade. Mesmo assentada dentro da policarmalidade, toda proéxis atende primei-

ramente à egocarmalidade. 

 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da egocarmalidade implica em:  

 1.  Cláusulas pétreas proexológicas egocármicas.  

 Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis:  

 1.  Ampliação de trafores.  

 2.  Superação de trafares.  

 3.  Aquisição de trafais.  

07.  Evolutividade. A proéxis depende do nível evolutivo ou mérito pessoal da consciex. Evidente-

mente, nem todas as consciências recebem uma programação existencial minuciosamente planejada com 

antecedência.  

 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da evolutividade implica em:  

 1.  Hipótese da aproximação evolutiva: o conteúdo de qualquer proéxis visa, dentro da hierar-

quia evolutiva, aproximar a consciência da posição de Serenão (proxêmica evolutiva), preenchendo o gap 

entre as duas posições, dentro dos limites das circunstâncias do momento evolutivo, considerando diver-

sas variáveis, como os recursos disponíveis, consciências envolvidas e condições do sistema evolutivo.  

 Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis:  

 1.  Magnoproéxis.  

 2.  Avaliação do conscienciograma.  
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08.  Exclusividade. Toda proéxis é única, singular, personalíssima ou exclusiva de determinada 

consciência. 

 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da exclusividade implica em:  

 1.  Identidade interassistencial. 

 2.  Interseção proexológica. 

 3.  Caráter distintivo da proéxis. 

 Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis: 

 1.  As variáveis da identidade interassistencial. 

 2.  As variáveis da interseção proexológica. 

 3.  Associações alheias sobre a pessoa. 

 4.  Sinonimologia pessoal. 

 5.  Padrão das solicitações sociais recebidas. 

 6.  Reconhecimento social. 

09.  Exequibilidade. Toda proéxis é plenamente exequível ou factível, com razoável folga, por par-

te da consciência, dentro do seu contexto evolutivo e da extensão da sua competência. 

 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da exequibilidade implica em:  

 1.  Tarefas factíveis em uma vida. 

 2.  Fase preparatória. 

 3.  Recursos existenciais. 

 Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis:  

 1.  Aportes existenciais. 

 2.  Macrossoma. 

 3.  Longevidade. 

10.  Grupocarmalidade. Toda proéxis recebe alguma orientação direta ou indireta do evolució-

logo ou orientador evolutivo do grupocarma. 

Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da grupocarmalidade implica em:  

1.  Hipótese dos acertos grupocármicos: o conteúdo de qualquer proéxis visa, devido à lei da in-

terdependência evolutiva, quitar pendências cármicas da consciência com seu grupo evolutivo, buscando 

alcançar saldos cármicos positivos. Em síntese, refere-se ao número e à qualidade de reconciliações com 

consciências com as quais teve ou tem relações conflitivas.  
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2.  Cláusulas pétreas proexológicas grupocármicas.  

 Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis:  

 1.  Encontro com o evoluciólogo. 

 2.  Credores evolutivos. 

 3.  Público-alvo proexológico. 

 4.  Duplismo. 

 5.  Grupoproéxis. 

11.  Interatividade. As proéxis são não-excludentes. 

 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da interatividade implica em:  

 1.  Compatibilidade com outras proéxis.  

 Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis:  

 1.  Não competitividade.  

12.  Intercooperatividade. As programações existenciais, embora personalíssimas, são paradoxal-

mente, até certo ponto, interdependentes e, ao mesmo tempo, não competitivas ou, muito pelo contrário, 

intercooperativas. 

 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da intercooperatividade implica em:  

 1.  Cooperação existencial.  

 Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis:  

 1.  Apoiantes. 

 2.  Coadjutores proexológicos. 

 3.  Assistências interpares. 

 4.  Retribuições. 

 5.  Apoiantes. 

13.  Intransferibilidade. Toda programação existencial é personalizada e intransferível, adequada 

especificamente para aquela consciência.  

 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da intransferibilidade implica em:  

 1.  Responsabilidade existencial. 

 2.  Insubstituição proexológica. 
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Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis:  

 1.  Senso de responsabilidade existencial.  

 2.  Motivação deontológica.  

14.  Invulgaridade. As proéxis, em suas diretrizes, são invulgares. 

 Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a lei da invulgaridade implica em:  

 1.  Singularidades.  

 2.  Caráter distintivo da proéxis.  

 Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis:  

 1.  Associações alheias sobre a pessoa.  

 2.  Sinonimologia pessoal.  

 3.  Padrão das solicitações sociais recebidas.  

 4.  Reconhecimento social.  

TRANSVERSALIDADE PROEXOLÓGICA 

Singularidade. Segundo a lei proexológica da invulgaridade (VIEIRA, 1997), cada proéxis é úni-

ca, singular. Duas proéxis jamais são idênticas, contudo, podem ser assemelhadas.  

Aproximação. Tal semelhança passa muitas vezes pela presença, em duas ou mais proéxis, de con-

teúdos parciais idênticos ou similares, dentro de determinado grupo de intermissivistas.  

Denominação. A esses elementos semelhantes pode-se denominar de tópicos transversais proexo-

lógicos.  

Exemplificação. Por exemplo, atualmente (Ano-base 2015) entre os intermissivistas componentes 

da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), é razoável pressupor nos respecti-

vos conteúdos proexológicos, seja como objetivo ou estratégia, invariavelmente a existência dentre outros 

de: CPC, gescons e tenepes.   

Atribuições. A consideração da premissa tópico transversal estar presente em todas as autoproéxis 

de determinado grupo, leva à conclusão dele impactar diretamente o nível do compléxis de qualquer in-

termissivista pertencente àquele grupo. Portanto, de acordo com a Proexologia, o tópico transversal proe-

xológico é de extrema importância para qualquer proexista na execução das atribuições evolutivas.  

Estratégia. A noção de tópico transversal proexológico serve de norteador para a consecução da 

proéxis, quando o intermissivista está envolto por dúvidas sobre as diretrizes da autoproéxis.  
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Implicação. Na concepção do parâmetro avaliativo, a transversalidade implica em:  

1.  Tópicos transversais proexológicos de determinado grupo ou época.  

2.  Fatores característicos no nível evolutivo do proexista.  

3.  Fatores macroparacontextuais. São as questões de fundo.  

Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis:  

1.  Código Pessoal de Cosmoética (CPC). 

2.  Tenepes. 

3.  Gescons.  

4.  Ofiexes.  

5.  Reurbanização extrafísica.  

6.  Estado Mundial.  

2A
  PARTE DA AVALIAÇÃO PROEXOLÓGICA: A CORRESPONDÊNCIA PLANEJADO-

REALIZADO 

Etapa. Uma vez definido o padrão ideal autorreferente, o próximo passo para a proexometria é veri-

ficar o grau de correspondência entre tal modelo e a proéxis realizada ou em andamento.  

Indicadores. Isso exige, logicamente um conjunto de indicadores específicos relativos à realização.  

Critérios. Para a definição dos indicadores da correspondência planejado-realizado, recorreu-se  

às contribuições conceituais e principiológicas da Proexologia como também a analogias elucidadoras.  

Fontes. Com base em tal consideração, organizou-se o conhecimento em 3 fontes:  

1.  Analogismo empreendimentológico.  

2.  Proexopatologia. 

3.  Completismologia.  

ANALOGISMO EMPREENDIMENTOLÓGICO 

Identificação. Uma concepção de proéxis muito comum é identificá-la com um empreendimento 

evolutivo. A adoção desta abordagem implica em considerar a proéxis possuidora de várias propriedades 

definidoras de um empreendimento.  

Analogia. Assumido este pressuposto, abre-se margem para a analogia entre a avaliação de em-

preendimentos (projetos em geral, políticas públicas, ações sociais, iniciativas empresariais) e a avaliação 

proexológica.  
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Implicação. Na concepção do parâmetro de realização, o analogismo empreendimentológico im-

plica em: 

1.  Impacto existencial. 

2.  Insumos, recursos, processos, produtos e efeitos existenciais. 

3.  Demandas existenciais e necessidades evolutivas. 

4.  Cobertura proexológica. 

5.  Produtividade evolutiva. 

6.  Eficiência existencial. 

7.  Eficácia existencial. 

8.  Efetividade evolutiva. 

Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis: 

1.  Relógio existencial.  

2.  Cronograma proexológico.  

3.  Nível de aproveitamento dos aportes existenciais.  

4.  A relação entre faixa etária e gescons produzidas.  

5.  O grau de motivação proexológica pessoal.  

PROEXOPATOLOGIA 

Definologia. A proexopatia é a disfunção consciencial, de base holossomática, caracterizada por 

alterações cognitivas, afetivas, energéticas e comportamentais associadas, direta ou indiretamente, a con-

teúdos ideativos referentes à programação existencial, com prejuízos claros à obtenção do compléxis. 

Intrafisicalidade. A apesar de algumas manifestações serem passíveis de ocorrer já ou ainda na 

intermissão, a maior incidência das proexopatias se dá no período intrafísico.  

Dificultador. Por ser uma patologia, a proexopatia afeta diretamente a consecução proexológica, 

tornando-se um obstáculo ao completismo.  

Necessidade. Desse modo, o eventual diagnóstico é indicador de desvios, erros ou problemas no 

bom andamento da proéxis, portanto, considerar o conceito de proexopatia em qualquer avaliação proe-

xológica não só é pertinente, como também necessário.  

Implicação. Na concepção do parâmetro de realização, a Proexopatologia implica nas proexopa-

tias: abstencionismo consciencial, acídia proexológica, acomodação consciencial, anacronismo existencial, 

ansiedade proexológica, antepassado de si mesmo, apagogia proexológica, assédio de destino, autodeso-

rientação existencial, autofracasso deslocado, automimetismo dispensável, aventureirismo, biofilia mono-
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polizadora,  carência insatisfeita, coadjuvantismo autoproexológico, complexo de Jonas, conflito existen-

cial, conflito proexológico, crise existencial, desestruturação grupoproexológica, direção megafocal re-

gressiva, distorção proexológica, estigma antiproéxis, hipermetropia proexológica, inadaptação Intermis-

siva, insegurança proexológica, leviandade somática, macro-PK destrutiva, melex, melin, messianismo, 

miopia proexológica, neurose noogênica, niilismo, patogesconismo, perdularismo evolutivo, proexocídio, 

proexofobia, pseudoproéxis, rejeição proexológica, retroego antiproexológico, robéxis, síndrome da dis-

persão consciencial, síndrome de Merivel, síndrome do deslocamento paracronológico, síndrome do di-

ploma, síndrome do estrangeiro, trauma ectópico, vazio existencial, vegetabilidade, vocação frustrada. 

Indicadores. Os indicadores possíveis são os sinais e sintomas relativos a cada proexopatia. 

COMPLETISMOLOGIA 

Conceito. Dentro da Proexologia, o conceito de completismo existencial está diretamente relacio-

nado à segunda parte da proexometria.  

Conceitos. Assim, todos os conceitos da Proexologia direta ou indiretamente relacionados, favorá-

veis ou contrários ao completismo são pertinentes à avaliação proexológica.  

Implicação. Na concepção do parâmetro de realização, o completismo implica em: 

1.  Compléxis.  

2.  Incompléxis.  

3.  Desviaciologia.  

4.  Fase preparatória.  

5.  Fase consecutiva.  

Indicadores. Eis alguns indicadores possíveis: 

1.  Euforin. 

2.  Euforex. 

3.  Melin. 

4.  Melex. 

5.  Desvios. 

6.  Minidissidências. 

7.  Retomada de tarefa. 
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PROEXOLÓGICA 

Padrão. Consideradas as hipóteses para elaboração das duas partes da proexometria, é pertinente 

pensar num possível padrão de apresentação dos resultados possíveis de qualquer avaliação proexológica.  

Resultados. Os resultados da avaliação proexológica podem ser classificados em duas categorias 

básicas:  

1.  Compléxis. A condição confortável de consecução satisfatória das metas (atos, manifestações, 

obras) da programação existencial.  

2.  Incompléxis. A condição desconfortável da realização insatisfatória, insuficiente das metas 

(atos, manifestações, obras) da programação existencial.  

Escala. A partir dos conceitos anteriores (compléxis e incompléxis) é proposto conceitualmente  

a Escala de Avaliação Proexológica.  

Definição. A escala de avaliação proexológica é a sequência de graus ou níveis de completude da 

proéxis realizada em comparação com a proéxis planejada, dispostos em ordem ascendente. 

ESCALA DE AVALIAÇÃO PROEXOLÓGICA 

% COMPLETUDE CATEGORIA 

   C
O

M
P

L
É

X
IS

 

> % Maxicompléxis 

100% Compléxis 

99% 

Pericompléxis 

          IN
C

O
M

P
L

É
X

IS
 

70% 

69% 

Hipocompléxis 

0% 

< % Hiperincompléxis 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aplicações. A avaliação proexológica possui aplicações úteis, como por exemplo:  

1.  Diagnóstica: identificar a qualidade da consecução da proéxis e eventuais causas.  

2.  Completismológica: contribuir para o alcance do compléxis e respectiva autolucidez.  
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3.  Corretiva: corrigir erros, em tempo, no decorrer da realização da proéxis.  

4.  Preventiva: apontar potenciais pontos de vulnerabilidade da autogestão proexológica e respec-

tivas profilaxias.  

5.  Errológica: através da proexometria comparada identificar os padrões de erros comuns na con-

secução da proéxis.  

6.  Acertológica: por meio da proexometria comparada identificar as melhores práticas no cumpri-

mento da proéxis. 

7.  Casuística: na condição de ferramenta pesquisística para a metodologia de estudos de caso.  

8.  Evolutiva (FEP): fornecer informações para a leitura da Ficha Evolutiva Pessoal.  

9.  Paradireitológica: julgar o grau de autorresponsabilidade quanto ao sucesso ou fracasso de 

proéxis grupal.  

Neopesquisas. Possibilidade de novas pesquisas são inúmeras, como por exemplo:  

1.  Proexograma. A construção efetiva de instrumento proexométrico: o proexograma.  

2.  Retroproexometria. O balanço existencial de retrovidas.  

3.  Extrafisicologia. A interação avaliação da proéxis pela conscin intermissivista e preparação de 

neoproéxis pelas consciexes intermissivistas.  
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