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Resumo:  

      O presente artigo pretende escrutinar ou analisar os achados e indícios de re-

trovida do autor, sob o enfoque proexológico, objetivando aferir os acertos, erros, 

enganos, as omissões deficitárias e respectivas vinculações com a neoproéxis. 

 

Abstract:  

      The present article intends to examine or analyze the discoveries and indications 

of the author's retrolife, under the existential programologic focus, aiming to check 

the successes, errors, mistakes and the deficient omissions and the respective links 

with the neoexistential program. 

 

Resumen:  

      El presente artículo pretende escrutar o analizar los hallazgos e indicios de retro-

vidas del autor, con un enfoque proexológico, con el objetivo de contrastar los acier-

tos, los errores, los engaños y las omisiones deficitarias; y sus respectivos vínculos 

con la neoproexis. 

 

INTRODUÇÃO 

Propósito. Este trabalho tem como propósito analisar, sob a ótica proexológica, o conjunto de in-

formações adquiridas e registradas referentes à determinada retrovida pessoal, considerada enquanto 

hipótese até o momento, e ser útil à leitora ou ao leitor interessado e disposto em realizar a análise 

proexométrica de retrovida. 

Etapas. Para atingir tal objetivo, nos próximos parágrafos, descrevo, resumidamente, o histórico 

pessoal em relação ao início das experiências retrocognitivas e as respectivas indagações sobre o assunto 

e a seguir exponho a metodologia utilizada para a análise proexométrica dos indícios de retrovida 

pessoal. 

Questionamentos. A partir de 1997 (aos 16 anos de idade), comecei a vivenciar, de maneira lú-

cida, experiências retrocognitivas e, desde lá, venho buscando respostas às 4 questões a seguir: 

1.  Propósitos. Quais são os propósitos evolutivos de relembrar as vidas pretéritas? 
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2.  Razões. Porque acessei informações de certa retrovida naquela circunstância? 

3.  Efeitos. Quais as repercussões das retrocognições sadias nesta atual existência? 

4.  Inter-relações. Quais as relações proexológicas entre a retrovida e o momento evolutivo atual? 

Desafios. Neste período de 1997 até 2015 (18 anos), registrei as informações advindas das retro-

cognições e procurei, por etapas, compor o quebra-cabeça. Em todo o processo das experiências autor-

retrocognitivas defrontei-me, por exemplo, com, pelo menos, 6 desafios: 

1.  Leitura. Interpretar de maneira correta e exata as informações. 

2.  Criticidade. Manter o senso crítico ou de realidade. 

3.  Apreensibilidade. Apreender o conteúdo dos fenômenos vivenciados. 

4.  Recin. Saber lidar com as vivências e os respectivos efeitos intraconscienciais. 

5.  Interligação. Conectar as informações entre si de modo a fazer sentido. 

6.  Proexometria. Fazer a pesquisa e a análise proexométrica de retrovida com as informações 

disponíveis. 

Utilidades. Do ponto de vista da Evoluciologia, eis, em ordem alfabética, de pelo menos, 4 utili-

dades da pesquisa proexométrica de retrovida pessoal: 

1.  Inventário. Fazer o levantamento dos acertos, erros e das omissões deficitárias. 

2.  Macrovisão. Obter macrovisão da própria evolução consciencial. 

3.  Proéxis. Procurar indícios das incumbências (cláusulas pétreas) da neoproéxis. 

4.  Público. Descobrir a identidade ou o público-alvo interassistencial pessoal.  

Recursos. Compreendidas as utilidades da pesquisa proexométrica de retrovida pessoal, a próxima 

etapa é reunir os próprios recursos disponíveis, tais como: 

1.  Anotações. Os registros das vivências autorretrocognitivas. 

2.  Autopesquisas. As pesquisas e análises da biografia de personalidade ou fatos históricos rela-

cionados às informações obtidas nas retrocognições. 

3.  Variáveis. A definição e listagem dos aspectos, fatores ou propriedades a serem examinadas no 

objeto de estudo.  

Listagem. Eis, em ordem alfabética, a listagem de 10 variáveis empregadas neste artigo para  

a análise proexométrica da retrovida: 

01.  Acertos: as realizações bem-sucedidas, os sucessos; os acertos evolutivos. 

02.  Aportes: os recursos recebidos; o padrão dos aportes existenciais. 
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03.  Gescons: as obras publicadas; a gescon ectópica. 

04.  Erros: os enganos; os desacertos; os desvios; as omissões deficitárias. 

05.  Proéxis: as prioridades evolutivas; o projeto de vida; a profissão. 

06.  Proexopatias: as parapatologias; as ectopias conscienciais; os desvios de rota. 

07.  Trafais: as insuficiências; as lacunas intraconscienciais. 

08.  Trafares: as imaturidades; a ignorância crassa; os abusos doentios. 

09.  Trafores: as qualidades; as habilidades; os talentos. 

10.  Valores: a hierarquia de valores; os posicionamentos pessoais.  

Metodologia. Em posse dos recursos necessários, a fase seguinte é determinar a metodologia. De-

cidi utilizar aquela mais adequada ao temperamento ou estilo pessoal. O método escolhido consiste na 

realização de 5 ações, na seguinte ordem de prioridade: 

1.  Objetos. Selecionar a hipótese de retrovida mais próxima à vida atual. 

2.  Contextos. Descrever, por meio de palavras-chaves, o contexto histórico da retrovida. 

3.  Análises. Analisar as variáveis, definidas anteriormente, da retrovida. 

4.  Cotejo. Fazer o cotejo proexométrico da retroproéxis com a neoproéxis. 

5.  Conclusões. Após o estudo pormenorizado, extrair as conclusões provisórias. 

Critérios. Eis, em ordem alfabética, 3 critérios utilizados para a seleção da retrovida pessoal com 

o propósito de servir como objeto de estudo deste trabalho: 

1.  Autocomprovação. Ter indícios razoáveis ou percentuais maiores de probabilidade de auto-

comprovação da retrobiografia. 

2.  Informações. Possuir acumulação considerável de dados sobre a retrovida. 

3.  Relevância. Apresentar expressiva relevância íntima e evolutiva. 

Intermissão. Antes de apresentar a análise, é importante esclarecer: a retrovida examinada possui 

indícios ou características de proéxis instintiva. A proéxis instintiva é a categoria de programação exis-

tencial sem o curso intermissivo desenvolvido na intermissão anterior ao período.  

Foco. Além disso, é preciso ponderar aos leitores e leitoras: neste artigo não será mencionado  

o nome da personalidade histórica relacionada à retrovida. A proposta do trabalho é dar enfoque predo-

minante na análise proexométrica e não biográfica. 
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ANÁLISE PROEXOMÉTRICA 

Análise. A partir desse momento, o objetivo é demonstrar o emprego da metodologia para a aná-

lise proexométrica. Será analisada hipótese de retrovida pessoal intitulada como Escritor Literário.  

1.  Retrovida: Escritor Literário 

 Datas das autorretrocognições: 1° semestre de 2000; 27 de junho de 2006; 08 de outubro 

de 2008; 01 de maio de 2014. 

 Datas das parapercepções e acesso às novas informações: 2° semestre de 2007; 16 de abril 

de 2008; 03 e 06 de dezembro de 2013; 23 de fevereiro de 2014; 20 de março de 2014. 

2.  Período / Local: séc. XIX (Era Vitoriana) – Reino Unido. 

3.  Contexto histórico. A Era Vitoriana foi o período do reinado da rainha Vitória em meados do 

século XIX, de junho de 1837 a janeiro de 1901. Período caracterizado pela prosperidade e relativa paz 

(Pax Britannica) para o povo britânico, com o aumento de lucros por meio da expansão do Império Bri-

tânico no exterior e da Revolução Industrial. 

Industrialismo. Nessa época, iniciou-se na Inglaterra a Revolução Industrial trazendo novos mer-

cados, boom de consumo e maior prosperidade para a maioria das classes. Por outro lado, o crescimento 

era desordenado, as condições de habitação da classe operária eram lastimáveis, os operários traba-

lhavam longas horas, havia o trabalho infantil e elevado percentual de mortes prematuras causadas por 

doenças infecciosas. 

Imperialismo. A política exterior foi marcada pelo Novo Imperialismo e se destacaram duas dis-

putas coloniais: a Guerra Anglo-Zanzibari – confronto entre o Reino Unido e Zanzibar, situado próximo 

ao litoral da Tanzânia – e a Guerra dos Bôeres – este embate ocorreu na África do Sul, entre descen-

dentes de holandeses e de franceses, de um lado, e ingleses, do outro.  

Democracia. A política interna se tornou cada vez mais liberal, decorrente de reformas políticas  

e do alargamento dos direitos do voto. Somente após quase 18 anos depois da morte da rainha Vitória,  

a mulher poderia legalmente votar nas eleições parlamentares.  

Demografia. Durante a era vitoriana, houve amplo crescimento populacional na Inglaterra: de 

16,8 milhões em 1851 para 30,5 milhões em 1901. 

Moral. A sociedade da época defendia a moral vitoriana caracterizada, por exemplo, por valores 

ou virtudes, tais como: a dedicação ao trabalho, o cumprimento dos deveres da fé, a adoção de restrições 

sexuais, o respeito ao código social de conduta pública e o patriotismo.  
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Literatura. Na era vitoriana, o romance (novels) se tornou a principal forma literária. Estes textos 

em princípio, serviam de entretenimento nos serões de leitura das famílias e deviam prestar-se à valo-

rização da moral.  

Vida. A expectativa média de vida, no ano de 1830, em Londres das classes mais altas era de 44 

anos, a dos homens de negócios (classe média comum) era de 25 anos e a das classes trabalhadoras 

(classe média baixa) não ultrapassava os 22 anos de idade. Além disso, 57% das crianças das classes 

trabalhadoras morriam antes de completarem 5 anos.  

Espiritualismo. As sessões espíritas com a presença de médiuns estavam em voga, principalmente 

nas classes mais altas. O interesse pelas sessões era motivado pela busca de provas da existência da vida 

após a morte. 

4.  Contexto familiar: a família era de ascendência irlandesa católica; o pai trabalhava como ar-

quiteto, pintor, cartunista e era alcoólatra; a mãe trabalhava como dona de casa; havia 5 irmãs e 1 irmão 

(1 irmã faleceu ainda criança) e até os 9 anos de idade, as crianças foram educadas pela mãe. 

5.  Análise das Variáveis.  

5.1.  Acertos:  

  5.1.1.  Publicou obras sobre o espiritualismo. 

  5.1.2.  Ministrou, em média, 500 palestras sobre o espiritualismo em diversos países. Percorreu 

por volta de 80.467 km e alcançou o público total aproximado de 250 mil pessoas. O custo total desse 

empreendimento é equivalente a $81.890,23 dólares ou R$208.992,05 (ano base: 2015). 

  5.1.3.  Manifestou-se a favor da reforma na Lei do Divórcio. 

  5.1.4.  Escreveu panfleto denunciando as atrocidades no Congo e se envolveu na campanha pela 

reforma do Estado Livre do Congo. 

  5.1.5.  Advogou a revogação do Witchcraft Act ou Ato da Bruxaria – lei de 1733 que visava re-

primir a feitiçaria e a vagabundagem, usada pelas autoridades britânicas para condenar médiuns. 

5.2.  Aportes:  

  5.2.1.  Com o apoio financeiro do tio, a partir dos nove anos de idade, teve acesso a livros, bons 

colégios e lazeres culturais. 

5.2.2.  Obteve patrocínio para graduar-se como médico em Universidade prestigiada. 

5.2.3.  Teve condições financeiras de viajar para, pelo menos, 13 países ao longo da vida. 

  5.2.4.  Conseguiu amplo acesso a livros sobre espiritualismo e em consequência acumulou gran-

de quantidade de dados sobre seus estudos psíquicos e experiências, além de ter obtido acervo biblio-

gráfico pessoal próximo a 2.000 volumes. 
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5.2.5.  Conviveu, socialmente, com diversas personalidades importantes na época. 

5.3.  Erros: 

  5.3.1.  Aos 32 anos, renunciou à profissão de médico, após 1 década de exercício, para dedicar  

à escrita literária com a intenção de fazer o que mais gostava e ter maior receita financeira (omissão 

deficitária).  

  5.3.2.  Sublimou, por meio da publicação de artigos, obras entre outras ações, valores, ideias  

e condutas relacionados ao militarismo – apologia à arte da guerra. 

  5.3.3.  Dedicou, por toda vida intrafísica, à escrita e à publicação de obras literárias para garan-

tir o autossustento financeiro, mesmo consciente dos prejuízos advindos dessa atitude. 

  5.3.4.  Aos 40 anos, publicou, em vários idiomas, panfleto defendendo e justificando o papel do 

Reino Unido na Guerra dos Bôeres.  

  5.3.5.  Publicou gescons ectópicas desviando da linha mestra da missão de vida. 

5.4.  Gescons: Publicou 10 obras sobre o espiritualismo e 50 de temas diversos; inauguração e ma-

nutenção de livraria e museu espírita. 

5.5.  Proéxis:  

  5.5.1.  Hipótese de cláusulas pétreas essenciais primárias: priorizar trabalhos tarísticos, como 

por exemplo, a divulgação do espiritualismo por intermédio de palestras e publicação de obras (exem-

plarismo pessoal); atuar como minipeça do maximecanismo trabalhando em conjunto com outras cons-

ciências na construção de ciência dedicada à pesquisa e estudo da consciência, sendo na época o espi-

ritualismo (prelúdio da Conscienciologia). 

  5.5.2.  Hipótese de cláusulas pétreas secundárias: possibilitar autorreeducação intraconscien-

cial quanto a ideias fixas, valores, posicionamentos íntimos, vocações ultrapassadas (automimeses exis-

tenciais dispensáveis) relacionadas principalmente ao militarismo; criar e manter a condição de intercoo-

peração evolutiva a dois com a companheira; receber e assistir as consciexes ressomadas na condição de 

filhos; divulgar pesquisas científicas sobre os fenômenos anímico-parapsíquicos; contribuir na divul-

gação do espiritualismo em outros países. 

5.6.  Proexopatias:  

  5.6.1.  Patogesconismo: produziu obras com conteúdos anticosmoéticos fazendo apologia, por 

exemplo, ao militarismo (belicismo). 

  5.6.2.  Perdularismo evolutivo: mau uso de aportes existenciais e oportunidades evolutivas  

ao gastar tempo e energia em trivialidades, ao invés de priorizar a dedicação exclusiva às tarefas de con-

solação e esclarecimento. 
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  5.6.3.  Síndrome da dispersão consciencial: promoveu ações em diferentes frentes, com mu-

danças constantes de direção, desviando o foco das prioridades evolutivas, a ponto de só começar a pôr 

em prática a autoviragem aos 56 anos de idade. 

5.7.  Trafais: ausência de maturidade consciencial avançada; inteligência evolutiva (senso de prio-

rização); autoconscientização multidimensional; senso universalista.  

5.8.  Trafares:  

5.8.1.  Hedonismo. Embora, tenha priorizado, inicialmente, a profissão e depois a escrita lite-

rária, despendeu bastante tempo e energia em aventuras, esportes e hobbies. 

5.8.2.  Imprudência. Mesmo sendo médico, foi negligente com a própria saúde mantendo 

maus hábitos como o fumo de charuto, workaholism e se envolveu em situações com risco de perder  

a própria vida. Além disso, 1 ano antes de falecer por infarto, apresentava conjunto de sintomas da an-

gina, e mesmo assim não se cuidou e decidiu manter a itinerância em outros países para dar palestras so-

bre o espiritualismo. 

5.8.3.  Militofilia. Interesse e gosto excessivo pela vida militar e assuntos relacionados: tecno-

logias, estratégias, contextos de guerra. Inclusive candidatou-se, por duas vezes, para o alistamento mili-

tar como soldado, mas foi recusado. 

5.8.4.  Patriota. Manifestou em várias de suas ações, ao longo a vida, o sentimento de patrio-

tismo ou nacionalismo. 

5.8.5.  Síndrome. Apesar de ter sido personalidade intelectual e inteligente, era ingênuo ao ad-

mitir tolices infantis, crenças ou convicções infundadas, de conotação mística, a ponto de publicar obra 

de caráter sindrômica. 

5.9.  Trafores:  

5.9.1.  Caráter. Era personalidade de boa índole; simpático; afável; generoso; transparente; ho-

nesto; homem de família dedicado. 

5.9.2.  Grafofilia. Possuía o hábito sadio de registrar as próprias experiências e da escrita contí-

nua e ininterrupta, desde jovem. 

5.9.3.  Equanimidade. Apresentava consciência ou senso de justiça, exemplo disso, prontifi-

cou-se a investigar e pagar, a maior parte dos custos, na defesa de dois casos, resultando na absolvição 

dos acusados. 

 5.9.4.  Estofo. Denotava ser destemido, proativo, vigoroso, pertinaz e com estofo energético. 

 5.9.5.  Neofilia. Manifestava capacidade de adaptação e gosto pelas mudanças ou renovações, 

de modo geral. 
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6.  Valores:  

  6.1.  Sadios: apreço pela família, autovivências, autonomia, honra, justiça (advogar a favor 

dos outros, por exemplo, as injustiças feitas aos indefesos e os direitos da mulher). 

  6.2.  Patológicos: valor excessivo ao país natal (patriotismo), à justiça (síndrome do justi-

ceiro), à arte militar e aos lazeres improdutivos. 

Tabelologia. No contexto da Autoproexologia, conforme hipóteses ou conjecturas pessoais, eis, 

por exemplo, em ordem alfabética, o cotejo de 15 características entre a retroproéxis instintiva (retrovida 

analisada) e neoproéxis técnica (vida intrafísica atual): 

Tabela 1 – Cotejo Retroproéxis Instintiva / Neoproéxis Técnica 

Nos Retroproéxis Instintiva Neoproéxis Técnica 

01. Aporte prevalente: intelectual Aporte influente: parapsíquico 

02. Autesforços em tarefas de consolação Empenho às atividades tarísticas 

03. Autolucidez proexológica tardia  Autolucidez proexológica precoce 

04. Casal íntimo  Dupla evolutiva atuante 

05. Diligência em divulgar o Espiritualismo Dedicação à Conscienciologia 

06. 
Estilo de viver regrado na ambivalência materialismo-

espiritualismo 

Técnica de viver pautada no binômio desambições 

humanas-ambições evolutivas 

07. Ignorância quanto às próprias ECs Emprego autoconsciente do EV 

08. Indícios de êxito evolutivo Proéxis em andamento 

09. Médico e literato Bibliotecário 

10. Membro da Sociedade de Pesquisa Psíquica Voluntário de Instituição Conscienciocêntrica  

11. Pesquisador teórico da multidimensionalidade Vivências fenomenológicas autopersuasivas 

12. Porão consciencial na adultidade 
Libertação do porão consciencial antes  

dos 35 anos de idade 

13. Pré-intermissivista Intermissivista lúcido 

14. 
Repetição de retroexperiências relacionadas ao 

militarismo 

Autorretrocognições e evitação de automimeses 

dispensáveis 

15. Virada de mesa (recin) aos 56 anos de idade Opção pela inversão existencial  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Deduções. Com base na pesquisa proexométrica apresentada, eis, em ordem alfabética, 10 dedu-

ções ou proposições pessoais feitas, a partir das análises e do cotejo entre a retroproéxis e a neoproéxis 

realizadas anteriormente, passíveis de refutação e reverificação: 
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01.  Cenário. Na presente vida intrafísica, a ressoma no Brasil, cenário fora do continente e holo-

pensene europeu, exerceu grande influência positiva contribuindo na reciclagem de valores e posicio-

namentos íntimos, especificamente em relação à ligação ectópica pessoal com a Inglaterra, existente não 

somente desde a última retrovida, e sim, conforme rememorações, pelo menos desde o século XIV. 

02.  CI. Os efeitos do primeiro curso intermissivo são visíveis e explícitos nesta atual existência, 

por exemplo, o maior desfrute produtivo e catalisação evolutiva na atual existência humana, exemplifi-

cado pelos acertos pessoais contínuos e evitação de erros. 

03.  Êxito. Concluí haver indícios de êxito evolutivo ou completismo existencial na retrovida ana-

lisada, com base nos seguintes fatos:  

 O estado de pacificação íntima, alegria e otimismo da conscin no período final da vida intra-

física, inclusive no momento da dessoma. 

 A autossatisfação da conscin de ter feito o melhor possível quanto ao cumprimento de projetos, 

tarefas ou empreendimentos. 

 Ele se dedicou, de forma intensiva, dos 56 aos 70 anos de idade, na divulgação do Espiritualismo 

e às gestações conscienciais. 

 O predomínio de acertos evolutivos sobre erros. 

 Após 6 meses da dessoma, ele, na condição de consciex, transmitiu para médium, durante 5 me-

ses, informações referentes à realidade extrafísica originando obra sobre o relato. 

04.  Duplismo. Na retrovida, a conscin analisada casou-se duas vezes. Viveu com a primeira es-

posa durante 21 anos até o falecimento por tuberculose. Com a segunda esposa, conviveu por 23 anos 

até a dessoma. Tinha maior afinidade com a segunda esposa e apresentavam certas características ine-

rentes à condição de dupla evolutiva. Constatei o quanto nessa retrovida e na atualidade, a vivência, pri-

mária ou avançada, da condição de duplismo evolutivo realmente atenua os percalços da existência intra-

física e, sobretudo, as exigências no cumprimento da proéxis. 

05.  Escrita. Embora na retrovida, tenha havido predomínio da escrita literária ou taconista, a es-

crita de série de obras durante 39 anos (dos 31 aos 70 anos de idade) denotava priorização da escrita.  

A partir de dezembro de 2013 (aos 32 anos), venho priorizando a escrita tarística, escrevendo, continua-

damente, e publicando verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia.  

06.  Invéxis. Na retrovida, houve dispersão consciencial, porque somente aos 56 anos a conscin 

priorizou tarefas assistenciais, a partir de recin. Nesta existência, a aplicação da técnica da invéxis con-

tribuiu para a manutenção do foco em interesses positivos e sadios, dinamização da autevolução e do 

nível de assistêncialidade interconsciencial, desde os 18 anos de idade. 
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07.  Parapsiquismo. O aporte parapsíquico, como sendo, até o momento, o mais influente nesta 

vida intrafísica, justifica-se, por hipótese, devido à prioridade evolutiva de ampliação dinâmica da auto-

lucidez, como medida de profilaxia ou autocura à parapatológica síndrome de Swendenborg, e, por ex-

tensão, ao desviacionismo. 

08.  Priorização. Na retrovida, aos 28 anos, a conscin analisada teve conhecimento sobre o Espiri-

tismo através de amigo adepto ao Kardecismo, motivando-o a ler obras e fazer pesquisas sobre o as-

sunto. Contudo, somente 3 décadas depois publicou a primeira obra sobre o tema. Tal fato denota a falta 

de lucidez quanto ao projeto de vida, porque nesse período envolveu-se em questões secundárias, por 

exemplo, a escrita de série de obras literárias. Na atual vida intrafísica, as primeiras autovivências 

projetivas e parapsíquicas ocorreram aos 15 anos de idade, e no ano seguinte tive o contato com a Cons-

cienciologia e daí em diante priorizei a proéxis pessoal e o emprego da técnica da invéxis. 

09.  Profissão. Na retrovida, houve falta de interesse e dedicação à profissão denotando imaturi-

dade quanto ao emprego autoconsciente, produtivo e cosmoético da profissão e, em consequência, houve 

a perda de oportunidade de realizar tarefas assistenciais para determinado público-alvo. Esta conduta 

ainda persistiu na atual vida, de modo que este autor vem aplicando ações autorreeducativas para não 

dar continuidade ao erro.  

10.  Reparo. Na retrovida, a personalidade errou ao fazer a defesa pública e em larga escala do pa-

pel do Reino Unido (colonialismo) na Guerra dos Bôeres – acumpliciamento com erro anticosmoético. 

Após o erro, ele fez doação de recursos financeiros para criação de fundo destinado aos estudantes sul-

africanos em determinada Universidade, tal atitude contribuiu, em parte, na compensação ao erro?  

Resultados. A realização desse artigo auxiliou na ampliação do entendimento da retrovida abor-

dada sob a ótica proexológica e contribuiu para a autocomprovação prática das utilidades do emprego da 

proexometria. A partir desses resultados, constato a importância das autorretrocognições sadias conju-

gadas à pesquisa retroproexométrica como recursos úteis para a expansão da autolucidez proexológica e, 

de efeito, a profilaxia aos desvios evolutivos ou da autoproéxis, ao longo da existência intrafísica. 

O  DESCORTINO  COSMOÉTICO  E  PROVEITOSO  DA  PRÓPRIA  HOLOBIOGRAFIA   

AMPLIA  O  SENSO  DE  AUTO-ORIENTAÇÃO  EVOLUTIVA  E  PROEXOLÓGICA. 
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