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Resumo:
A conscin intermissivista ao ressomar e vivenciar a perda do ápice máximo
de autolucidez manifesta no Curso Intermissivo recente esquece das cláusulas
firmadas da proéxis pessoal. A desinformação da conscin proexista sobre as
diretrizes da autoproéxis, consequente da permanência do autorrestringimento
consciencial intrafísico, pode resultar na autovivência da erraticidade proexológica. Neste contexto, o artigo aborda o conceito e as características nosográficas da erraticidade proexológica e, propõe prática evolutiva útil para a conscin
intermissivista sair dessa condição autolimitante e assumir com lucidez as rédeas da autoprogramação existencial.
Abstract:
The intermissivist at being reborn and experiencing the loss of the apex of
self-lucidity manifested in the recent Intermissive Course, forgets about the
concluded clauses of the personal existential program. The disinformation of
the existential programmer about the existential program’s guidelines, consequent of the consciential intraphysical self-restriction’s permanence, can result
in the self-experience of the existential programological erraticism. In this context, the article approaches the concept and the nosographic characteristics of
the existential programological erraticism and, proposes useful evolutionary
practice for the intermissivist intraphysical consciousness to get out of that selflimiting condition and to assume the reins of the existential self-program.
Resumen:
La concin intermisivista al resomar y vivenciar la pérdida del punto máximo
de autolucidez, manifestada en el Curso Intermisivo reciente, olvida las cláusulas firmadas relativas a la proexis personal. La desinformación de la concin
proexista acerca de las directrices de la autoproexis, consecuencia de la permanencia de la auto-restricción conciencial intrafísico, puede resultar en la autovivencia de la erraticidad proexológica. En este contexto, el artículo aborda el
concepto y las características nosográficas de la erraticidad proexológica y propone la práctica evolutiva útil para que la concin intermisivista salga de esa
condición autolimitante y asuma las riendas de la programación existencial.

Proexologia  Vol. 4  N. 4  2018

27

INTRODUÇÃO
Questões. Quem sou eu? Para quê eu renasci? Quais os meus propósitos de vida? Quais escolhas
fazer? Estes questionamentos são comuns a milhares de conscins ainda ignorantes quanto à própria identidade consciencial e aos objetivos existenciais pessoais e, em consequência, tendem a viver com a vista ofuscada percorrendo os próprios caminhos de modo errático, vacilante. Quais as causas desse desnorteamento
consciencial e existencial? Como superar essa condição?
Objetivo. Nesse contexto, o artigo aborda o conceito e as características nosográficas da erraticidade
proexológica e, propõe prática evolutiva útil para a conscin intermissivista sair dessa condição autolimitante
e assumir com lucidez as rédeas da autoproéxis.
Seções. Este trabalho trata dos assuntos a seguir, organizados didaticamente em 4 seções:
I. Curso intermissivo e as cláusulas proexológicas.
II. Autorrestringimento consciencial e proéxis.
III. Erraticidade proexológica.
IV. Trinômio ficha consciencial–plano de vida–agenda proéxica.
I. CURSO INTERMISSIVO E AS CLÁUSULAS PROEXOLÓGICAS
Intermissivo. Segundo Waldo Vieira, o Curso Intermissivo:
É o conjunto de disciplinas e experiências teáticas administradas à consciex, depois
de determinado nível evolutivo, no período da intermissão consciencial, dentro do
seu ciclo de existências pessoais, objetivando o completismo consciencial da sua
proéxis, na próxima vida intrafísica (1997, p. 75).
Proéxis. Neste contexto, a consciex participante do Curso Intermissivo determina, em conjunto com
o evoluciólogo do grupo evolutivo, as cláusulas fixadas da proéxis ou projeto existencial pessoal.
Cláusula. Sobre a cláusula pétrea, Vieira afirma:
[...] no universo da Proexologia, é o cumprimento de determinado ato ou incumbência, específica e indispensável na vida intrafísica, exigida ao proexista, homem ou mulher, e escolhida por si próprio no período intermissivo pré-ressomático,
sem deixar qualquer margem a dúvidas quanto à consecução integral, satisfatória, de
todos os itens da programação existencial (proéxis), a fim de alcançar o completismo
existencial (compléxis) da tares (2006, p. 2.801).
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Categorias. Estas cláusulas, sendo primárias ou secundárias, componentes de contrato evolutivo personalíssimo, interdimensional e incancelável, podem estar inclusas em 3 escopos de responsabilidade:
1. Egocármica. As responsabilidades pessoais relacionadas às reciclagens intraconscienciais prioritárias no atual momento evolutivo, adstritas aos processos da Egologia.
2. Grupocármica. As responsabilidades pessoais relativas aos compromissos firmados com consciexes e conscins, adstritas ao grupo evolutivo próximo.
3. Policármica. As responsabilidades pessoais vinculadas à condição de minipeça lúcida e atuante
dentro do maximecanismo da equipe multidimensional entrosada ao Ciclo Multiexistencial Pessoal da atividade holocármica em busca da saída da egocarmalidade e das interprisões grupocármicas.
II. AUTORRESTRINGIMENTO CONSCIENCIAL E PROÉXIS
Esquecimento. A conscin intermissivista pré-serenona ao ressomar e vivenciar o restringimento consciencial intrafísico – a perda do ápice máximo de autolucidez manifesta no extrafísico – transmuta-se da
condição de consciex superdotada para conscin infradotada, por ocorrer o esquecimento de informações
relevantes sobre a própria realidade consciencial (holomemória pessoal).
Continuísmo. Ao longo da evolução da consciência, a partir do desenvolvimento de atributos e da
maturidade integral, esta descontinuação da autolucidez vai se tornando menor, a ponto de conquistar a condição do continuísmo consciencial – “a inteireza, sem brechas, lacunas, fossos ou gaps, na continuidade da
vida consciencial através da previsão providencial e da condição do autorrrevezamento evolutivo, multiexistencial” (VIEIRA, 2013, p. 46). Nesta condição evolutiva, não há a perda da autolucidez durante a ressoma,
onde emenda-se a vivência do momento à vivência imediatamente anterior com plena consciência da própria
realidade consciencial e do mandato existencial assumido.
Recuperação. Quando a conscin intermissivista ainda não vivencia esta condição evolutiva torna-se
necessário o engajamento maior para a autorrecuperação máxima possível de unidades de lucidez visando
à autoconsciência intermissivista, autevolução lúcida e o cumprimento consciente da autoproéxis.
III. ERRATICIDADE PROEXOLÓGICA
Desinformação. A falta de conhecimento ou a desinformação da conscin intermissivista sobre as cláusulas da proéxis pessoal, consequente da permanência do autorrestringrimento consciencial intrafísico, pode
resultar na autovivência da erraticidade proexológica.
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Definição. A erraticidade proexológica é a condição ou estado da conscin, homem ou mulher, de
indefinição, imprecisão ou hesitação quanto aos próprios objetivos evolutivos, resultante da manutenção da
hipoacuidade quanto à autoproéxis.
Sinonímia: 1. Vaguidão proexológica. 2. Irresolução proéxica. 3. Incerteza proexológica. 4. Indeterminação existencial. 5. Dubiedade proexológica.
Antonímia: 1. Definição proexológica. 2. Roteiro proéxico determinado. 3. Autoconscientização
proexológica. 4. Auto-orientação proexológica. 5. Megafocagem existencial evolutiva.
Situações. Em geral, a conscin intermissivista, ao manifestar a erraticidade proexológica, tende
a vivenciar, pelo menos, estas 3 situações nosográficas na existência intrafísica:
1. Deslocamento. Seguir os objetivos comuns de vida das pessoas próximas influentes, podendo gerar
a sensação de deslocamento ou inadaptação intrafísica (síndrome do estrangeiro).
2. Incoerência. Assumir diversas frentes de trabalho em áreas da vida distintas, sem coerência lógica
ou alinhamento com a autoproéxis planejada, acarretando no desviacionismo.
3. Labilidade. Vaguear sem rumo certo, mudando com frequência de decisão quanto à escolha de
projetos ou trabalhos os quais quer realizar – labilidade quanto aos objetivos existenciais pessoais.
Cotejo. Para a ampliação do entendimento sobre o tema, eis, na ordem alfabética, 10 cotejos entre
a erraticidade proexológica e a definição proexológica:
Tabela – Cotejo Erraticidade Proexológica / Definição Proexológica
Nos

Erraticidade Proexológica

Definição Proexológica

01.

Acúmulo de série de autenganos

Somatório de autorrealizações

02.

Autodesorganização existencial

Planificação existencial evolutiva

03.

Bússola consciencial danificada

Ponteiro consciencial apurado

04.

Covardia evolutiva

Superação da pusilanimidade

05.

Desfocagem consciencial

Fixação no megafoco da autoproéxis

06.

Falta de perspectiva existencial

Prospectiva racional proexológica

07.

Inadaptação existencial

Minipeça multidimensional lúcida

08.

Inexperiência e titubeio persistente

Maturidade e determinação sadia

09.

Sensação de viver sem rumo

Sensação de integração evolutiva

10.

Volatilidade de autopropósitos

Firmeza nas autodecisões corretas

Proexologia  Vol. 4  N. 4  2018

30

Práticas. A aplicação de práticas evolutivas buscando o autodesenvolvimento consciencial lúcido,
o emprego cosmoético de traços-forças e interassistencialidade cosmoética tarística na vida multidimensional
permitem a aquisição progressiva de competências favoráveis à anulação do trafar do autodesligamento
consciencial e a obtenção do trafor do continuísmo consciencial (antierraticidade proéxica).
IV. TRINÔMIO FICHA CONSCIENCIAL–PLANO DE VIDA–AGENDA PROÉXICA
Trinômio. Exemplo de prática evolutiva útil para a conscin proexista é a aplicação atilada do trinômio
ficha consciencial–plano de vida–agenda proéxica – sendo a elaboração e emprego técnico de três ferramentas proexológicas prioritárias no intuito de auxiliar na maior autorganização, autolucidez e autovivência do
pragmatismo proexológico evolutivo, medida compensatória perante a falta de conhecimento quanto aos
itens ou as cláusulas da proéxis pessoal.
Ferramentas. Para maior elucidação, eis a definição das ferramentas proexológicas propostas:
1. Ficha. A ficha consciencial é o conjunto de informações referentes à própria consciência composta
pelos trafores, trafares, temperamento, valores, motivações, autotendências (autodileção paragenética),
ideias inatas, materpensene, antecedentes experienciais (holobiografia) e as autorrealizações desta existência, dados obtidos pela autopesquisa lúcida ininterrupta.
Análise. Recomenda-se a análise conceitual dos 10 itens básicos componentes da ficha antes da autopesquisa e registro. A quantidade de itens pode ser aumentada conforme o interesse do(a) proexista.
Propósito. O propósito desta ficha é promover o autesclarecimento quanto às competências e deficiências pessoais, a identidade consciencial, aos interesses, as predileções e ao background multiexistencial,
informações indispensáveis para a criação de plano de vida coerente e factível.
2. Plano. O plano de vida é o esquema estrutural detalhado de empreendimentos evolutivos pessoais
almejados, à curto, médio e longo prazo, constituído por projetos e respectivas áreas da vida, objetivos dos
projetos, ações planejadas, recursos necessários e prazos estipulados.
Levantamento. A maior clareza das próprias necessidades evolutivas, dos autotrafores e da linha de
trabalho pessoal (especialismo holobiográfico) é obtido pelo levantamento e autopesquisa dos dados da ficha
consciencial, viabilizando a construção deste plano de vida.
3. Agenda. A agenda proéxica é o calendário laboral ou a cronologia das ações evolutivas elencadas
e planejadas do plano de vida pessoal a serem cumpridas pela conscin intermissivista. Para descomplicar
e simplificar, indica-se editor de textos e serviço de agenda online.
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Utilidade. Esta agenda é útil para materializar ideias e motivações cosmoéticas contidas no plano de
vida, de modo a contribuir no aprimoramento da autorganização consciencial e na qualificação da autoproexialidade – a capacidade de realizar, cumprir ou efetuar as tarefas, atribuições ou objetivos existenciais evolutivos visando à completude da proéxis.
Intermissão. Durante a criação destas ferramentas, a conscin ex-aluna do Curso Intermissivo pode
vivenciar a autorrememoração de lembranças de quando estava na condição de consciex intermissivista
e trabalhava junto com os amparadores e o evoluciólogo no planejamento da proéxis pessoal.
Paciência. Recomenda-se trabalhar na construção dessas ferramentas sem pressa ou afobamento, de
modo a buscar o máximo de detalhismo, aprofundamento na autopesquisa e no registro das informações,
pois este levantamento de dados conscienciais, proexológicos é ad infinitum.
Distorção. Durante a confecção desses instrumentos, deve-se evitar a postura patológica da autossubestimação manifesta no ato de esgueirar-se de desafios evolutivos maiores ou da megalomania expressa na
atitude de abraçar inúmeros empreendimentos sem estofo ou autocompetência suficiente.
Pasta. Após a elaboração dos três documentos no computador, sugere-se imprimi-los e guardá-los em
pasta em L para fácil acesso e uso no cotidiano.
Dinamismo. No decorrer da existência intrafísica pode haver a necessidade de atualização de informações nesses instrumentos evolutivos pela conscin proexista, decorrente da ampliação do nível de autolucidez
e do surgimento de mudanças circunstanciais na existência intrafísica.
Dossiê. A elaboração e implantação do trinômio ficha consciencial–plano de vida–agenda proéxica
resultará na composição de dossiê autoproéxico – série de dados de autopesquisas conscienciais e proexológicas obtidos e acumulados pela conscin intermissivista, fonte de informações úteis para esclarecê-la e norteá-la quanto à própria realidade consciencial e aos caminhos evolutivos prioritários.
Resultado. A qualidade do resultado da aplicação desta prática evolutiva dependerá da performance
e tenacidade evolutiva da conscin proexista em relação as autopesquisas, a instauração de autorrecins periódicas e do exercimento contínuo da interassistencialidade tarística, fatores capazes de desencadear a expansão progressiva da autolucidez consciencial e proexológica ao longo da existência humana. “[...] comecemos
a construção aqui, imediatamente, com os tijolos que já dispomos e toquemos o empreendimento com permanente motivação” (VIEIRA, 2013, p. 609).
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