Conscienciologia

PROÉXIS
Especialidade PROEXOLOGIA

PROÉXIS ?
A proéxis é a programação existencial específica de cada consciência intrafísica (conscin) em nova vida na
dimensão humana, planejada antes do renascimento somático (ressoma), durante o período intermissivo.

CURSO
INTERMISSIVO
Planejamento
da PROÉXIS
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A proéxis é pesquisada pela especialidade Proexologia. Dentre os assuntos estudados
por essa especialidade, destacam-se: estágios da vida humana, compléxis, incompléxis,
autorrevezamento consciencial, moratória existencial e atitudes antiproéxis.
VIDA FETAL
Restringimento
pela Ressoma

Fase Preparatória da Proéxis
Da ressoma até os 36 anos

INCOMPLÉXIS | Incompletismo Existencial
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Fase Executiva
Dos 36 anos até a dessoma

COMPLÉXIS | Completismo Existencial
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1. O incompléxis é a condição desconfortável e frustrante
de incompletude na execução da programação existencial
planejada durante o período intermissivo.

1. O compléxis é a condição confortável da completude na
execução da proéxis, planejada antecipadamente no período intermissivo, nos atos, manifestações e obras da conscin.

2. A próexis foi executada insatisfatoriamente.

2. É o coroamento do esforço pessoal e alcançado somente
com uma boa administração dos projetos de vida
da conscin.

3. Pode acarretar a desativação do corpo humano, antes da
época adequada, com a dessoma prematura.
4. Com frequência os erros na maneira de pensar são a causa do incompletismo, quando as conscins não se questionam quanto ao próprio destino, à vida intrafísica e à proéxis pessoal. São casos de parapatologia da pensenidade
(PEN+SEN+ENE - pensamento, sentimento e energia) ou do
mentalsoma (paracorpo do discernimento).
EXEMPLOS

Alguns exemplos comuns: o comerciante ao tornar-se traficante; o motorista imprudente transformado em assassino no
trânsito; o político afundado em maracutaias.
No âmbito dos intermissivistas, pode-se citar como exemplo: o intermissivista dissidente de sua maxiproéxis, o intermissivista inadaptado e a conscin que já poderia estar realizando
a TARES (tarefa do esclarecimento) ainda somente na TACON
(tarefa da consolação).

Quem vive restrito ao dinheiro e não pelas ideias tem maior
tendência de não chegar ao compléxis.
Melin e Melex

Se o triunfo máximo da consciência humana é o compléxis,
o incompléxis é o seu maior fracasso. O seu não cumprimento gera um estado de melancolia intrafísica (melin), que
após a dessoma (desativação do soma, corpo físico) gera a
melancolia extrafísica (melex), quando a consciex descobre
que passou a vida intrafísica fazendo escolhas erradas, ectópicas, fora de sua programação.

3. O seu cumprimento gera um estado de euforia intrafísica
(euforin) e, após a dessoma, euforex no intermissivo.
EXEMPLOS

A conscin é completista se cumpriu a
proéxis pessoal, seja a menor ou a maior,
mas ínsito no setor e no nível que lhe foram atribuídos. Há completistas inteiramente inconscientes quanto as próprias
proéxis mínimas (miniproéxis). Viveram
suas existências e realizam, atualmente,
seus trabalhos espontaneamente.
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Exemplos comuns: o cirurgião exímio com décadas de serviços sociais prestados; o escritor convencional consagrado na
condição de intelectual; o professor dedicado.
No âmbito dos intermissivistas: a gestação consciencial
(gescon) concretizada; o alcance da cosmovisão; a tenepes (tarefa energética pessoal) com ofiex (oficina extrafísica).

A interdependência inevitável às outras conscins não deve
impedir a realização da proéxis, e sim ajudar.
Multicompléxis

Quando a consciência executa várias proéxis em diversas
vidas intrafísicas consecutivas é definida como multicompletista existencial. O multicompléxis ocorre quando existe
conexão assistencial entre as proéxis pessoais, por meio dos
autorrevezamentos ou continuismo multiexistencial, explicado mais à frente.

ANTIPROÉXIS

MORÉXIS | Moratória Existencial

Antiproéxis é a condição pessoal da conscin, que se manifesta através de atos, atitudes e posturas, contra a
execução racional da sua programação existencial.

A moréxis é a condição da moratória existencial, um complemento de vida humana facultado à consciência humana, merecedora,
por seus esforços e desempenhos de fraternidade. É o adiamento positivo da desativação do corpo humano (dessoma retardada),
apresentada em duas categorias distintas:
a minimoréxis e a maximoréxis.

Influências
Influências
Mesologia

Potente holopensene da vida intrafísica capaz de anular talentos
e proéxis de milhares de conscins.

Objetivo Oferecer condições para a
consciência sanar omissões ou buscar executar,
razoavelmente, as tarefas
faltantes.

Concessões assediadas
Não realizam a proéxis por influência de companheiros assediados (conscins e consciexes).
Interprisão grupocármica
Questões mal resolvidas do passado recente da conscin.

Intercessão A moratória existencial
é resultado da intercessão direta, cosmoética,
do orientador evolutivo.

Algumasposturas
posturas antiproéxis
Algumas
antiproéxis

Assedialidade/vitimização
O auto e heteroassédio impedem a conscin de reciclar na libertação das castrações pessoais, interferindo nestas 5 importantes
condições:
1. Dinheiro disponível.
2. Aquisição de patrimônios intrafísicos.
3. Informações de ponta.
4. Sociabilidade e rede de contatos.
5. Poder temporal no intrafísico.
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CONTINUÍSMO Multiexistencial

Antidiscernimento pessoal
O antidiscernimento pessoal, juntamente com a baixa autoestima,
pode gerar atitudes antiproéxis.
Autocomplacência significa negligência.
Neofobia pessoal
Medo das coisas novas e ideias originais.
Murismo
Murismo não é universalismo.
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O continuísmo consciencial
é a junção desta vivência
atual às outras imediatamente anterior e posterior,
incessantemente, em um
todo coeso e único, sem
experiências conscienciais
estanquesx(impeditivos pessoais).

O autorrevezamento consciencial, ou continuísmo multiexistencial, é o entrosamento máximo possível dos atos evolutivos essenciais de uma vida humana com outra consecutiva, de modo contínuo, em
serialidade produtiva de várias programações existenciais
completadas.

É infantilidade querer agradar todas as pessoas.
Indecisões
Evitar as vacilações e incoerências da vida intrafísica.
Buscar execução retilínea da proéxis.
RESSOMA

PRÓ-PROÉXIS

Os aspectos pró-proéxis são aqueles que alavancam a
execução racional da programação existencial.
Fig.7

Alguns exemplos. Família: o tipo de formação cultural recebida, quando positiva; Dupla evolutiva: o suporte afetivo-sexual
no exercício da intercooperação; Companhias: as companhias evolutivas (preciosidade da proéxis); ICs: o Campi das
ICs (oásis multidimensional); Amparo: o nível de amparo pessoal; Recéxis: a possibilidade de renovação pessoal gerando
a recin mais à frente.

DESSOMA

Existência Atual

RESSOMA

Intermissivo

DESSOMA

Próxima Existência

O completismo existencial é obtido por intermédio da execução da proéxis em mais de uma vida. Para isso, um dos
atributos indispensáveis é a auto-organização.
No curso intermissivo, a consciex estuda o
compléxis, ou incompléxis pessoal, recente.
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