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Resumo:  

      O artigo apresenta síntese das reciclagens realizadas pelo autor até o momento, rela-

tando as autovivências, autoexperiências e autopesquisa proexológica. O pesquisador 

identifica recins prioritárias para o atual momento evolutivo, escreve artigos e verbetes pa-

ra chancelar as ideias e comportamentos assumidos. Descreve também breve período da 

infância e adolescência quando sentia haver algo mais a realizar na vida. O empreendedo-

rismo, a resiliência e a vontade inquebrantável fortalecem as autorrecins com objetivo de 

reconfigurar a História Pessoal, auxiliando no atendendimento do próprio público-alvo  

e a criar condições para futuramente participar de Curso Intermissivo (CI) avançado. 

Abstract:  

      The article presents synthesis of the recyclings accomplished by the author until 

now, telling about the life experiences, self-experiences and existential programological 

self-research. The researcher identifies priority intraphysical recycling for the current 

evolutionary moment, he writes articles and entries to seal the ideas and assumed be-

haviors. He also describes brief period of the childhood and adolescence when he felt 

there to be something more to accomplish in life. The entrepreneurship, the resilience 

and the unbreakable will strengthen the self-intraphysical recyclings with the objective 

to reconfigure the Personal History, aiding in the service of the own target-public and to 

create conditions for hereafter to participate in advanced Intermissive Course (IC). 

Resumen:  

      El artículo presenta una síntesis de los reciclajes realizados por el autor hasta el 

momento, relatando las auto-vivencias, auto-experiencias y auto-investigación proexo-

lógica. El investigador identifica recins prioritarias para su actual momento evolutivo, 

escribe artículos y verbetes para plasmar las ideas y comportamientos asumidos. Des-

cribe también un breve período de su infancia y adolescencia en el cual sentía tener al-

go más que realizar en la vida. El emprendimiento, la resiliencia y la voluntad inque-

brantable fortalecen las autorrecins con el objetivo de reconfigurar la Historia Personal, 

facilitando la atención del propio público-objetivo y la creación de condiciones para,  

a futuro, participar del Curso Intermisivo (CI) avanzado. 
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INTRODUÇÃO 

Proéxis. Considerando a terceira lei da proéxis, compatibilidade (VIEIRA, 2011, p. 20): “Toda 

programação existencial é compatível com o temperamento da consciência e adequada ao nível evoluti-

vo da sua bagagem multimilenar de experiências”, este artigo traz o relato das autexperiências e reci-

clagens realizadas pelo autor em cenário de incertezas e de autossuperações. Através do empreendedo-

rismo proexológico, da cosmoética, da confiança, da vontade inquebrantável e da certeza de ter algo  

a mais a ser realizado na própria vida. 

Estrutura. O artigo está organizado em 10 seções, a ordem de apresentação dos temas segue 

a lógica descrita pelo autor, a qual as reciclagens foram se encaixando semelhante a quebra-cabeça: 

I.  Histórico Existencial. 

II.  Recin Autoimposta. 

III.  Autossuperação de Doença Grave. 

IV.  Retomada Autevolutiva. 

V.  Autocomprometimento Intermissivista. 

VI.  Alavancagem dos Trafores. 

VII.  Autossuperação do Abuso de Poder. 

VIII.  Perda Benéfica. 

XIX.  Autadequação Financeira. 

X.  Empreendedorismo Autoproexista. 

I.  HISTÓRICO EXISTENCIAL 

Ressoma. O autor, filho mais novo de família humilde e trabalhadora, ressomou em Goiatuba, 

Goiás, em 1949. Após o nascimento, foi acometido por doença não diagnosticada pelos médicos da ci-

dade. Foram utilizados vários tratamentos tradicionais sem obter êxito na remissão da doença. A expec-

tativa de vida não era boa e a situação preocupava toda a família. 

Paracirurgia. Os pais procuraram tratamentos alternativos, como banhos com ervas e remédios 

caseiros. Não havendo melhora no quadro de saúde, procuraram senhora parapsíquica que realizava ci-

rurgias espirituais. A paracirurgia ocorreu na residência da família. 

Cura. Conforme relato dos pais, a paracirurgia ocorreu dentro da normalidade. O autor ficou so-

zinho no quarto, os familiares e a parapsíquica ficaram do lado de fora da casa, e, ao término do proce-
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dimento, foram encontradas manchas de sangue nas roupas. Houve a cura esperada, este autor não teve 

nenhuma sequela, para surpresa dos médicos e moradores da cidade. 

Infância. Em 1953, a família mudou-se para São Paulo. O clima frio e a situação de isolamento 

marcaram a infância deste autor. Como os pais trabalhavam o dia todo e os irmãos estudavam, com 

apenas 6 anos de idade, o autor ficava sozinho em casa brincando durante o dia. A situação financeira 

da família era precária e ficava feliz quando ganhava algum brinquedo. 

Empreendedor. Estudou até a primeira série do ginásio industrial. Foi engraxate, vendeu bugi-

gangas em feiras livre. Precisava aprender profissão para ganhar dinheiro. Fez curso de desenho e o pri-

meiro emprego foi como aprendiz em agência de publicidade, trabalhando alguns meses sem ganho fi-

nanceiro. Trabalhou com o irmão no comércio de ótica, também sem nenhuma remuneração. 

Parceria. No início de 1967, o pai decidiu comprar uma ótica em imóvel alugado, o convidando 

para trabalharem juntos, tornando-se sócios com o tempo. 

Mudança. No final de 1969, o proprietário do prédio pediu o imóvel para uso próprio. A situação era 

grave, o pai havia terminado de pagar o novo empreendimento e o dinheiro era escasso. Esse fato criou a opor-

tunidade de cada um abrir o próprio comércio, em locais diferentes, com as poucas economias acumuladas. 

Ousadia. O autor abriu a primeira empresa em 1970, aos 21 anos de idade, com a cara e a cora-

gem. Em 1976, após alguns anos de trabalho duro, conseguiu comprar o imóvel onde a empresa estava 

instalada, seguindo até o presente momento próspera e rentável. 

Finanças. O pesquisador passou por crises financeiras devido a autodesorganização. Hoje, através 

da mudança pensênica e algumas reciclagens, assumiu outra postura em relação ao próprio dinheiro. 

Proéxis. Desde criança, era claro para o autor ter algo mais a realizar na própria vida. Conheceu  

a Conscienciologia em 1992, após crise de identidade parapsíquica. Fez o primeiro curso no Instituto 

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) em São Paulo. Entendendo poder, através da 

neociência, trabalhar a crise existencial vivenciada. Após as atividades de entrada, concluiu o curso Ex-

tensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1), o ECP2 e o ECP3, para compreender melhor 

o autoparapsiquismo e ampliar o autoconhecimento. 

Desafios. O autor superou vários desafios durante o voluntariado no IIPC-SP, tais como: medo de 

falar em público; inibição; baixo nível de escolaridade; e o objetivo de se capacitar como docente da 

Conscienciologia. Retomou os estudos formais em 2001, fez o supletivo e iniciou a faculdade de Psico-

logia em 2002, aos 52 anos de idade. 
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Realização. Formou-se psicólogo em 2007. Fez o curso de capacitação para Professor Orientador 

(PO) e tornou-se facilitador na formação de novos docentes de Conscienciologia. Assumiu a coordena-

ção do setor Técnico Científico no IIPC-SP em 2008 e colocou em prática o perfil de preceptor. 

Especialização. Em 2014, concluiu o curso de Mediação e Conciliação pela Escola Paulista da 

Magistratura, assumindo nova etapa da autoproéxis. 

Núcleo familiar. Pai de quatro filhos, criou condições favoráveis para todos assumirem o próprio 

compromisso intermissivo, atuando em profissões relacionadas com as proéxis pessoais, na área da saúde. 

Duplista. Ao ministrar a palestra pública “Qual é o seu Projeto de Vida?” no IIPC, conhe-

ceu a parceira evolutiva, considerada aporte existencial, reforçando a proéxis grupal, juntamente 

com os filhos, noras, genros e netas. 

Dispersão. Devido ao próprio perfil empreendedor e polivalente, o autor desenvolveu em-

preendimentos em diversas áreas, tais como: comércio; construção civil; agropecuária; e em pe-

quena indústria. No entanto, mesmo com todo o envolvimento intrafísico, o autor mantinha o vo -

luntariado tarístico e a docência conscienciológica. 

Crise Existencial. Diante de tanta agitação, dispersão e desorganização financeira, o autor 

entrou em crise existencial, questionando se havia proéxis a realizar. Fez autopesquisa para en-

tender o fato de a autoproéxis ser colocada como item na lista de prioridades, muitas vezes, dei-

xando de ser a primeira na ordem de realização. 

A  OCUPAÇÃO  PROFISSIONAL  E  OS  RECURSOS   

FINANCEIROS  SÃO  MEIOS  PARA  A  REALIZAÇÃO   

DA  AUTOPROÉXIS  E  NÃO  OS  FINS  PROEXOLÓGI 

COS  PARA  A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  LÚCIDA. 

APEX. Entendendo precisar colocar a autoproéxis como meta prioritária na própria vida, estudou 

e iniciou o voluntariado na Associação Internacional da Programação Existencial (APEX), itinerando na 

condição de professor, ministrando palestras e divulgando o próprio conhecimento sobre Proexologia. 

II.  RECIN AUTOIMPOSTA 

Cenário de Incertezas. Em 2010, ao participar do Programa de Desenvolvimento Parapsíquico 

(PDP) do IIPC, o autor recebeu o paradiagnóstico de problema na própria garganta. Nesse período, passa-

va por crise financeira, desencadeada por negócios mal planejados. A situação continuava muito compli-
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cada e, no início de 2013, o autor fez exames de saúde e recebeu o diagnóstico de Linfoma não Hodgkin 

e questionou-se de modo profundo sobre o melhor a fazer diante do cenário de incertezas apresentado. 

Jogar a toalha. Em relação à crise financeira, tendo em vista ter superado outras, não houve abati-

mento, mas a autorreflexão envolvia resolver o dilema: o que fazer diante do diagnóstico do câncer linfático? 

Tratamento. O autor passou por período de luto, “perdeu o chão”, isolou-se e questionava-se do 

motivo de passar por aquela situação. Após realizar a primeira consulta com especialista na área, foi 

orientado a realizar o monitoramento da doença e, caso se modificasse, a quimioterapia seria necessária. 

Autolucidez. Após participar do curso Balanço Existencial, realizado pela APEX, o autor entendeu a ne-

cessidade de priorizar a autoproéxis, colocá-la como prioridade na própria vida e arregaçar as mangas evolutivas. 

Autoposicionamento. “Não quero ficar muito tempo parapsicótico no extrafísico”. Esta frase, 

durante determinado momento de reflexão, foi divisor de águas. O autor decidiu tirar proveito da situação 

crítica e aprender com ela, fazendo todos os procedimentos: consultas, exames, alimentação adequada,  

e também organizando o próprio tempo de modo mais útil, passando a observar e aproveitar os insigths 

de maneira mais lúcida para identificar os trafores e trafares e, assim, iniciar as recins prioritárias. 

Reciclagem. Nesse contexto, faz-se necessária a recin autoimposta, reciclagem intraconsciencial 

desencadeada pela autodecisão e autodeterminação da própria consciência, a partir de fato crítico vi-

venciado em certo momento da vida intrafísica, com a finalidade de realizar o ajuste necessário à con-

secução da proéxis, impulsionada pelos amparadores extrafísicos (RIBEIRO, 2018, p. 19.091). 

III.  AUTOSSUPERAÇÃO DE DOENÇA GRAVE 

Moratória. Após o período de monitoramento, houve a necessidade da realização de tratamento 

com quimioterapia e, em 2017, houve a remissão da doença. Diante do cenário de autossuperação  

e melhoria no histórico multiexistencial, o autor levanta a hipótese de ter recebido moratória existen-

cial. Segundo Vieira (2004; p. 1.070), a condição da moratória existencial, ou complemento de vida in-

trafísica, é facultado a determinadas conscins, conforme o próprio mérito holocármico. 

Méritos. Eis, listados na ordem alfabética, 5 fatores corroboradores da hipótese levantada: 

1.  Aporte. Desde criança, tinha a certeza de poder realizar algo a mais na própria vida. 

2.  Dedicação. Esforço pessoal quanto a autevolução no histórico pessoal. 

3.  Família. Núcleo familiar alinhado com o paradever grupal. 

4.  Liderança. Ações de liderança cosmoética nas próprias relações. 

5.  Temperamento. Comportamento interassistencial desde a infância. 
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Moréxis. Segundo Vieira, “a moréxis é o adiamento positivo da desativação do corpo humano, ou 

seja: a dessoma retardada”. Complementando: “a moréxis pode apresentar uma base superavitária a maior 

maximoréxis (maxi + mor + exis), por atacado, própria do completismo existencial” (2011, p. 132). 

Ultrapassagem. A moréxis recebida significou a autossuperação de doença grave, ato ou efeito 

de a conscin, homem ou mulher, compreender, enfrentar e superar enfermidade crítica, com risco de 

dessoma, mantendo lucidez diante do diagnóstico e do tratamento, e estabelecendo interrelações sadias, 

com foco na criação de situações favoráveis para atingir o objetivo da cura, resultando em reciclagem 

pessoal e aprendizado evolutivo (RIBEIRO, 2018, p. 4.192). 

IV.  RETOMADA AUTEVOLUTIVA 

Retrossenha. A participação no curso Identificação da Retrossenha Pessoal da Associação Interna-

cional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS) abriu leque de informações para 

o autor. Assim, pôde identificar a própria fôrma holopensênica, parecida, em alguns aspectos, com a do gru-

pocarma pessoal e, também, identificou como esse modelo influenciava os próprios comportamentos. 

Gescons. O autor precisou superar o desafio de escrever, iniciando pela escrita de verbetes da En-

ciclopédia da Conscienciologia e de artigos com temas pertinentes à autopesquisa. Os verbetes pes-

soais foram defendidos no Terturiarium e os artigos foram publicados na revista Proexologia da APEX 

e apresentados em Seminários de Pesquisa do IIPC. Em parceria com pesquisadores da IC Juriscons, 

escreveu o curso Mediação Paradireitológica, tendo sido ministrado 6 vezes até o presente momento. 

Priorização. Esse movimento de autexposição representou a retomada autevolutiva, sendo o ato 

ou efeito de o intermissivista, homem ou mulher, reassumir as priorizações otimizadoras da própria 

evolução consciencial, realizando as reciclagens necessárias a fim de cumprir cosmoeticamente os 

compromissos proexológicos (RIBEIRO, 2018, p. 19.643). 

V.  AUTOCOMPROMETIMENTO INTERMISSIVISTA 

Propósito. Diante de cenário de incertezas, o autocomprometimento intermissivista é ferramenta 

podendo ser utilizada ao próprio favor, exigindo alguns movimentos como a vontade, a avaliação de 

riscos e a perseverança. 
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AS  MUDANÇAS  OU  AS  RENOVAÇÕES  INTRACONSCIENCIAIS   

OCORREM  QUANDO  SÃO  DEFINIDOS,  COM  AUTODISCERNI- 

MENTO,  AS  METAS  EVOLUTIVAS  E  ALCANÇADAS,  PASSO   

A  PASSO,  SEM  ANSIOSISMOS  E  NEM  IMPULSIVIDADES. 

Posicionamento. O autor assumiu 6 novas posturas, dispostas na ordem alfabética, valorizando 

situações anteriormente negligenciadas: 

1.  Autatualização: adoção do paradigma consciencial ou o ato de pensar multidimensionalmente. 

2.  Identificação: maior lucidez diante dos fatos marcantes no dia a dia correlacionados a eventos 

planejados no Curso Intermissivo (CI). 

3.  Priorização: uso do trinômio motivação-trabalho-lazer na consecução da proéxis pessoal. 

4.  Renovação: valorização cosmoética das aquisições evolutivas pessoais. 

5.  Ressignificação: a mudança do padrão pensênico de perdulário para poupador. 

6.  Vitórias: autossatisfação com as pequenas recins. 

Assunção. Os autoposicionamentos evolutivos representam o autocomprometimento intermissi-

vista, ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, assumir o paradever intermissivo de capacitar-se 

realizando as mudanças intraconscienciais necessárias, com o objetivo de identificar o prioritário para 

a consecução da autoproéxis e assistir o próprio público alvo através da qualificação do exemplarismo 

pessoal (RIBEIRO, 2018, p. 2.624). 

VI.  ALAVANCAGEM DOS TRAFORES 

Paradigma. A mudança do paradigma mecanicista para o paradigma consciencial foi ponto forte 

na alavancagem dos trafores do autor. Eis 5 atitudes, listadas na ordem alfabética, favoráveis as novas 

autorreciclagens intraconscienciais: 

1.  Autodidatismo: visando acelerar a evolução existencial. 

2.  Autesforço: aplicado na manutenção do continuísmo evolutivo. 

3.  Heterocrítica: abertismo a heterocríticas para facilitar autorreciclagens. 

4.  Posicionamento cosmoético: autossuperação dos gargalos evolutivos. 

5.  Vontade: ultrapassagem do cenário de incertezas do intrafísico. 
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A  CAPACIDADE  DE  AUTORRECICLAGEM  É  DERIVADA   

DA  VONTADE  INQUEBRANTÁVEL.  O  MÉRITO  EVOLUTIVO   

DA  REALIZAÇÃO  EXITOSA  DA  AUTOPROÉXIS  É  FRUTO   

DO  DESEMPENHO  EXEMPLAR  DO INTERMISSIVISTA. 

Avanço. Condição otimizadora das autorreciclagens é a alavancagem dos trafores, capacidade de  

a conscin, homem ou mulher, identificar, desenvolver, implementar e impulsionar e / ou potencializar 

os traços-força, potenciais, atributos, predicados, aptidões, virtudes, competências ou qualidades positi-

vas pessoais, incrementando a proéxis pessoal e contribuindo com a evolução grupal (RIBEIRO, 2019). 

VII.  AUTORRETRATAÇÃO DO ABUSO DE PODER 

Abuso de poder. Ao entender ser o abuso de poder a recin prioritária para aquele momento, o au-

tor iniciou 6 autossuperações, listadas na ordem alfabética: 

1.  Binômio admiração-discordância: respeito às ideias de todos, aprendendo com as pessoas. 

2.  Ganhos secundários: autodespojamento desejando acontecer o melhor para todos. 

3.  Heteroajuda: identificação do limite pessoal. 

4.  Interação amparador-amparado: atenção aos insigths e às projeções conscientes. 

5.  Ostentação: utilização de objetos pessoais, de maneira natural, independente da marca e valor. 

6.  Postura cosmoética: uso da força presencial de maneira cosmoética, assistindo antigos com-

passageiros e eliminando interprisões. 

Acerto. As recins oportunizaram a autorretratação do abuso de poder, ato ou efeito de a conscin, 

homem ou mulher, ex-líder belicista reparar, sanear e redimir-se de ações conflitivas anticosmoéticas 

do passado multiexistencial, assumindo a condição pacificadora e conciliadora paradireitológica, em 

prol dos acertos grupocármicos (RIBEIRO, 2018, p. 4.104). 

VIII.  PERDA BENÉFICA 

Aprendizado. Devido ao comportamento perdulário, o pesquisador teve série de perdas financei-

ras e, a partir da autopesquisa, fez relação dos empreendimentos malsucedidos e analisou as ações con-

tribuindo para o insucesso, tais como: impulsividade; prepotência; falta de acabativa; e desorganização. 

Após a autanálise, o autor assumiu 5 posturas, descritas na ordem alfabética. 

1.  Análise de riscos: a análise dos riscos nos empreendimentos evitando prejuízos. 
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2.  Cosmoeticidade: a realização de empreendimentos evolutivos visando o melhor para todos. 

3.  Metas: a avaliação das metas alcançadas (retrospectiva) e o levantamento de ações (prospectiva). 

4.  Organização: o planejamento e organização das ações antes de iniciar os empreendimentos. 

5.  Ponderação: a verificação das condições apresentadas, analisando custos e benefícios. 

Transmutação. As ações elencadas auxiliaram no aproveitamento das ocorrências inerentes à vida 

humana a partir da perda benéfica, condição lúcida da conscin intermissivista homem ou mulher, em tirar 

proveito cosmoético de situações onde houve perdas de qualquer natureza, revertendo-as em aprendizado 

evolutivo, com a finalidade de alavancar trafores na consecução da proéxis pessoal e grupal. 

XIX.  AUTADEQUAÇÃO FINANCEIRA 

Retrospectiva. O autor, pais e irmãos mudaram-se do interior de Goiás para São Paulo. Os pais tra-

balharam muito para superar a situação financeira precária. Residiram, por determinado período, em casa 

de madeira sem saneamento básico. Diante da situação, foi construído o holopensene financeiro familiar 

voltado às dificuldades: trabalhar para ganhar dinheiro e sair da situação difícil. O autor relaciona 4 pen-

satas, dispostas na ordem alfabética, passíveis de terem influenciado a própria formação econômica: 

1.  Carência: “Esse inverno parece que vai ser rigoroso e temos poucas roupas de frio”. 

2.  Dificuldade: “Não temos dinheiro para comprar”. 

3.  Profissão: “Você precisa aprender uma profissão para ganhar dinheiro”. 

4.  Trabalho: “Precisamos trabalhar bastante, vocês cuidam da casa e adiantam o jantar”. 

Aporte. Durante o Simpósio de Proexolologia, realizado pela APEX em 2018, quando o autor 

apresentou pesquisa pessoal, acessou o conteúdo do artigo da pesquisadora Simone Zanella: Quanto 

Custa Realizar a Proéxis? o fazendo refletir sobre o quanto do próprio tempo era direcionado ao traba-

lho para sair de situações decorrentes da autodesorganização financeira. A partir desse entendimento, 

o pesquisador identificou o próprio padrão pensênico de como se relacionava com o dinheiro. 

Completismo. Zanella (2018) analisa a energia do dinheiro, no intuito de incentivar as conscins 

intermissivistas a melhorar o planejamento financeiro para a consecução satisfatória ou completismo da 

programação existencial. 

Autopesquisa. Ao analisar a própria relação e a forma com a qual trabalhava com o dinheiro, o au-

tor identificou atitudes de perdularismo e a condição de miserê. Para aprender sobre finanças, leu livros 
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e artigos relacionados à gestão financeira e ampliou a autolucidez quanto à influência do padrão pensêni-

co familiar e das vivências de retrovidas relacionadas ao tema, reforçando o comportamento disfuncional. 

Comportamento. O autor iniciou recins prioritárias para reconfigurar o holopensene pessoal sobre 

educação financeira e assumiu nova etapa na própria vida. A partir desse momento, passou a fazer provisão 

financeira e planejamento estratégico, garantindo, assim, vivências mais saudáveis e segurança na consecu-

ção da autoproéxis. Eis 8 posturas e as ações de reciclagem correspondentes, listadas na ordem alfabética: 

1.  Arrogância: troca de ideias com pessoas de confiança sobre projetos financeiros. 

2.  Desorganização: planejamento de metas de curto, médio e longo prazo. 

3.  Desvalorização: valorização do dinheiro recebido pelo trabalho para melhor direcioná-lo. 

4.  Endividamento: honrar os compromissos financeiros no prazo combinado. 

5.  Impulsividade: questionamento sobre a necessidade de comprar algo naquele momento. 

6.  Miserê: análise da utilidade antes da adquisição de novos produtos. 

7.  Perdularismo: avaliação dos valores suficientes antes de fazer novas despesas. 

8.  Provisionar: organização das finanças com a finalidade de construir o pé-de-meia. 

Autorganização. As ações elencadas auxiliam na autadequação financeira, tomada de decisão da 

conscin intermissivista lúcida, homem ou mulher, em reciclar o holopensene pessoal em relação a pró-

pria situação financeira de perdulário ou de miserê, assumindo novas posturas para economizar, ajustar 

e organizar a vida financeira, com a decisão cosmoética de construir o pé-de-meia, garantindo vivên-

cias mais saudáveis na consecução da proéxis pessoal. 

X.  EMPREENDEDOR PROEXISTA 

Investimento proexológico. O intermissivista, ao assumir o paradever intermissivo, realiza as re-

cins necessárias para a consecução da proéxis pessoal e fortalece o próprio perfil de empreendedor au-

toproexista. Eis 7 reciclagens empreendidas pelo autor, na ordem sequencial das autovivências: 

1.  Empreendedorismo cosmoético: facilitando a autossuperação dos pontos cegos da proéxis. 

2.  Vontade inquebrantável: sinalizando ter algo a mais a realizar na vida intrafísica. 

3.  Gestão financeira: em todos os empreendimentos. 

4.  Autorreciclagens graduais: valorizando as pequenas recins alavancando a autevolução. 

5.  Lucidez consciencial: promovendo a autossuperação das adversidades do intrafísico. 

6.  Cosmoeticidade: atualizando o código pessoal de Cosmoética (CPC) com otimização das au-

tovivências na intrafisicalidade. 
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7.  Reurbanizações: realizando empreendimentos cosmoéticos, contribuindo com as reurbanizações. 

Aplicação. As ações aplicadas auxiliam no desenvolvimento da condição do empreendedor auto-

proexista, conscin intermissivista, homem ou mulher, lúcido do próprio paradever, utilizando a vonta-

de, determinação, priorização, organização, cosmoética e lucidez intraconsciencial em superar as ad-

versidades do intrafísico, alcançando a consecução da proéxis pessoal e o completismo existencial. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Legado. Ao identificar os próprios paradeveres e realizar os compromissos evolutivos, o autor 

iniciou série de reciclagens intraconsciencias, como a mudança do padrão pensênico e assunção de no-

vas atitudes em relação ao antigo comportamento. Reconfigurou a História Pessoal com a finalidade de 

resgatar e assistir o público-alvo de assistência, deixando legado proexológico positivo e, por hipótese, 

criando condições para participar de Curso Intermissivo avançado após a dessoma. 
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