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Resumo:  

      Neste artigo será apresentado estudo sobre a autauditagem proexológica, 

ferramenta fundamental para o intermissivista analisar o próprio desempenho 

na consecução da programação existencial. O objetivo é apresentar a autopes-

quisa empreendida pela autora sobre a necessidade, os métodos, tipos e resul-

tados evolutivos advindos da realização da autauditoria proexológica. 

Abstract:  

      In this article it is broached the study on the existential programological 

self-auditing, fundamental tool for the intermissivist to analyze its own perfor-

mance in the achievement of the existential program. The objective is to pre-

sent, through this work, the self-research undertaken by the author about the 

need, the methods, types and evolutionary results occurred from the execution 

of the existential programological self-audit.   

Resumen:  

      En este artículo se aborda el estudio sobre la autoauditoría proexológica, 

herramienta fundamental para que el intermisivista analice su propio desem-

peño en la consecución de la programación existencial. Por medio de este tra-

bajo, se pretende presentar la autopesquisa emprendida por la autora sobre la 

necesidad, los métodos, tipos y resultados evolutivos resultantes de la reali-

zación de la autoauditoría proexológica. 

INTRODUÇÃO 

Contexto. Neste artigo será apresentado estudo sobre a autauditagem proexológica, ferramenta funda-

mental para o intermissivista analisar o próprio desempenho na consecução da programação existencial. 

Objetivo. O artigo objetiva apresentar a autopesquisa empreendida pela autora sobre a necessidade, os 

métodos, tipos e resultados evolutivos advindos da realização da autauditoria proexológica. 
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Metodologia. Para empreender a autopesquisa esta autora realizou a análise das próprias autauditorias 

proexológicas desenvolvidas e a revisão da literatura conscienciológica relativa ao tema. 

Seções. Este artigo está estruturado em 4 seções: 

1.  Conceito de autauditoria periódica. 

2.  Utilidades evolutivas da auditagem consciencial. 

3.  Método de aplicação da autauditoria. 

4.  Resultados evolutivos da autauditoria periódica. 

Histórico. Esta autora defendeu o verbete Autauditoria Periódica em tertúlia conscienciológica apre-

sentada em 30 de agosto de 2017, onde foi desenvolvido debate público sobre o tema. 

I.  CONCEITO DE AUDITORIA PERIÓDICA 

Definição. A autauditoria periódica é o procedimento, método ou técnica utilizada pela conscin inter-

missivista lúcida, homem ou mulher, de inventariar, examinar, esquadrinhar, varrer e avaliar, em intervalos 

regulares, o próprio desempenho em diversas áreas de manifestação visando aquilatar a autevolução cons-

ciente (Lopes, Tatiana; Autauditoria Periódica; Verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; Enciclopédia da Cons-

cienciologia; verbete N. 4.226 apresentado no Tertuliarium / CEAEC; Foz do Iguaçu, PR; 30.08.17; dispo-

nível em: <http://www.tertuliaconscienciologia.org/>; acesso em: 05.07.2018). 

Sinonímia: 1. Autoinventário cíclico. 2. Autauditoria regular. 3. Autauditagem seriada. 4. Autocheca-

gem periódica. 5. Autanálise vivencial cíclica. 6. Autorretrospectiva periódica. 

Antonímia: 1. Autauditoria única. 2. Autoinventário excepcional. 3. Autauditagem irregular. 4. Auto-

checagem descontínua. 5. Antipesquisa pessoal. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Arquivologia. Você vale a sua Arquivologia Vivencial” (VIEIRA, 2014, p. 116). 

2.  “Balanço. – Você tem o hábito de fazer a síntese da sua vida todos os dias?”  (VIEIRA, 2014, 

p. 269). 

3.  “Enumerologia. A Inventariologia do banco de dados pessoais, através do emprego da Enumero-

logia, é uma ação intelectual, evolutiva, para o resto da vida humana” (VIEIRA, 2014, p. 595). 

4.  “Inventariologia. Perante o balanço das conquistas evolutivas, a conscin, com o passar do tempo, 

vai saber se está madura consciencialmente de acordo com a estocagem das próprias coisas e a vivência do 

atacadismo consciencial” (VIEIRA, 2014, p. 922). 
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II.  UTILIDADES EVOLUTIVAS DA AUDITAGEM CONSCIENCIAL 

Administração. Mediante a Proexologia, dentre as utilidades evolutivas da autauditoria periódica po-

demos destacar a checagem do próprio equilíbrio na administração das várias áreas da vida humana, o anda-

mento dos autempreendimentos e das metas de autodesenvolvimento ilustrados pela listagem dos proveitos 

evolutivos pessoais atualizados e investigados. 

Similaridade. Podemos estabelecer paralelo entre a técnica da autauditoria periódica e a ferramenta 

de gestão conhecida como PDCA – planejamento, desenvolvimento, checagem e ação corretiva, sobretudo 

em relação à checagem dos autoempreendimentos evolutivos. 

Avanço. Consoante à Prospectivologia, a autorretrospectiva periódica possibilita à conscin atilada vis-

lumbrar a perspectiva realista quanto ao próprio avanço evolutivo (próximos patamares). 

Cronografia. Segundo a Cronoevoluciologia, no universo da autauditoria periódica é possível realizar, 

pelo menos, 7 tipos de análise cronográfica das autoconquistas evolutivas, dispostas na ordem alfabética: 

1.  Ciclo: a análise dos indicadores pessoais de autevolução a cada novo ciclo de vida intrafísica. 

2.  Decênio: a análise da década decisiva dos 20 anos de idade física, da década crítica dos 50 anos de 

idade e da década da maturidade maior dos 70 anos de idade física. 

3.  Fase existencial: a análise das diferentes fases da existência humana. 

4.  Interassistência: a análise da folha corrida de serviços assistenciais prestados. 

5.  Priorização: a análise da coerência das autoprioridades evolutivas ao longo da vida humana. 

6.  Time life: a análise da linha do tempo da autoproéxis. 

7.  Timing: a análise cronoconscienciometrológica exaustiva revelando o ritmo e o aproveitamento 

qualitativo autevolutivo. 

Autauditagem. No universo da Cronoproexologia, eis, na ordem crescente, 6 tipos de autauditagem 

proexológica, passíveis de serem realizadas ao longo da vida humana pela conscin proexista lúcida: 

1.  Quinquênio. Período de 5 anos ou 1 lustro vivenciado pela conscin, cidadão ou cidadã, da Cognó-

polis de Foz do Iguaçu, PR, procedente de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, empenhando-se em 

condições individualíssimas para o cumprimento das cláusulas proexológicas pessoais e grupais (VIEIRA, 

verbete Quinquênio Cognopolita, 2013, p. 9.139). 

2.  Decenal. Avaliação pormenorizada das ações pessoais, por parte da conscin lúcida, a cada década 

de autovivência intrafísica, cotejando realisticamente a planificação anterior com a realização efetiva, atual, 
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da autoproéxis, a fim de melhorar o autodesempenho no rumo do compléxis (VIEIRA, verbete Retrospectiva 

Decenal, 2013, p. 9.568). 

3.  Preparação. Quantificação diagnóstica dos resultados dos autesforços empreendidos na cotidiani-

dade do período preparatório da autoproéxis da conscin lúcida realizada ao final da primeira fase proexoló-

gica, em geral aos 35 anos de idade, visando aprimorar, otimizar e qualificar o período executivo porvindouro 

(FERNANDES, verbete Proexometria Pré-Executiva, 2013, p. 8.908). 

4.  Meia idade. Procedimento, método ou técnica utilizada pela conscin intermissivista lúcida, homem 

ou mulher, de inventariar, examinar, esquadrinhar, varrer e avaliar o próprio desempenho na consecução da 

proéxis e da produção gesconológica, a partir da quinta década de vida intrafísica, período maturológico 

denominado meia-idade (40 anos e 1 dia até aos 65 anos) (MANFROI, verbete Autauditoria Quinquagená-

ria, 2013, p. 1.235). 

5.  Compléxis. Levantamento exaustivo de autorrealizações autopesquisísticas gesconológicas volun-

tárias e teáticas, sugestivas de autocompletismo existencial (compléxis), resultante do alto nível de prioriza-

ção da conscin intermissivista parapsíquica, tenepessista, maxiproexista veterana, ao celebrar 7 décadas de 

vida humana (BALONA, verbete Autocurrículo Setentenário, 2016). 

6.  Acabativa. Levantamento, com alto nível de autocrítica analítica, nua e crua, do estado ou condição 

minuciosa e aprofundada de si mesma, no momento evolutivo, quanto à programação existencial, pessoal, 

por parte da conscin lúcida, ao chegar à terceira idade física, a fim de evitar quaisquer surpresas desagradá-

veis pós-dessomáticas (VIEIRA, verbete Balanço Pré-evoluciólogo, 2013, p. 2.173).  

Levantamento. Atinente à Autoinventariologia, a conscin atilada pode realizar inventário das autau-

ditorias já empreendidas. Tanto aquelas elaboradas por iniciativa própria quanto aquelas induzidas por cons-

ciexes amparadoras, a partir da parapercepção de heteravaliação (parauditoria).  

III.  MÉTODO DE APLICAÇÃO DA AUDITAGEM CONSCIENCIAL 

Procedimentos. A partir da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 9 procedimentos 

técnicos para a aplicação da autauditoria periódica: 

1.  Área: a escolha da área de manifestação a ser auditada. 

2.  Variáveis: o levantamento das variáveis de pesquisa qualiquantitativa relacionadas. 

3.  Recursos: a participação em cursos conscienciológicos e a pesquisa de instrumentos, tabelas, esca-

las evoluciométricas e bibliografias a serem empregadas na autavaliação. 

4.  Critério: o estabelecimento de critérios objetivos e indicadores de autavaliação. 
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5.  Método: a escolha das técnicas de autavaliação a serem utilizadas. 

6.  Análise: o exame detalhado dos registros pessoais, dados e informações levantados. 

7.  Síntese: a determinação dos avanços alcançados e atividades faltantes (saldo). 

8.  Diretriz: o estabelecimento das próximas ações a serem empreendidas (prioridades). 

9.  Periodicidade: a definição do próximo período da autauditoria comparativa específica. 

Especificidade. A autauditoria de diferentes aspectos conscienciais exige diferentes métodos, técnicas 

e instrumentos inerentes às especificidades da análise desenvolvida.  

Autauditoria. Pela Autodesempenhologia, a autauditoria pode ser aplicada periodicamente em, pelo 

menos, 10 áreas de manifestação da consciência relativas às respectivas especialidades, em ordem alfabética: 

01.  Antidesperdiciologia: a autauditoria do nível de aproveitamento das oportunidades, aportes, re-

cursos conscienciais e experiências evolutivas. 

02.  Auteficaciologia: a autauditoria dos resultados dos autesforços. 

03.  Autevoluciologia: a autauditoria do avanço autevolutivo empreendido. 

04.  Autodespertologia: a autauditoria do percentual de autodesassedialidade alcançado. 

05.  Automegafocologia: a autauditoria do autajuste gradual à direção megafocal. 

06.  Autoproexologia: a autauditoria do desenvolvimento da autoproexialidade. 

07.  Autoteaticologia: a autauditoria do nível de autoverbação vivenciada. 

08.  Interassistenciologia: a autauditoria da qualificação interassistencial atingida. 

09.  Invexologia: a autauditoria do grau de aplicação da técnica da invéxis. 

10.  Tenepessologia: a autauditoria dos estágios de desenvolvimento da tenepes. 

IV.  RESULTADOS DA AUDITAGEM PERIÓDICA 

Efeitos. Dentre os resultados ou efeitos advindos da autauditagem periódica, pode-se destacar pelo 

menos 7, dispostos na ordem alfabética, segundo as especialidades da Conscienciologia:  

1.  Autevoluciologia: a valorização das autoconquistas evolutivas. 

2.  Autocogniciologia: a atualização do autoconceito. 

3.  Autoconscienciometrologia: a conscientização quanto aos autotrafais. 

4.  Autocosmovisiologia: a apreensão cosmovisiológica da autoconsciencialidade. 

5.  Autodesempenhologia: a qualificação dos autodesempenhos. 

6.  Automegatraforologia: a aceitação dos automegatrafores exemplificáveis. 

7.  Autopriorologia: a autocapacitação consciente. 
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Start. A ideia de realizar autauditorias evolutivas surgiu quando esta autora completou 30 anos 

de idade, e percebeu a heteroavaliação pelos amparadores extrafísicos das 3 primeiras décadas de vida. 

Saldo. A heteroauditoria extrafísica indicava ser o saldo do período analisado positivo, de acordo com 

as conquistas empreendidas até aquele momento, dispostas na ordem funcional: aplicação da técnica da in-

véxis; constituição da dupla evolutiva; início do voluntariado conscienciológico; docência conscienciológica; 

graduação em curso superior; radicação na Cognópolis. 

Consecução. Ao finalizar a fase preparatória da proéxis (35 anos de idade), esta autora decidiu realizar 

nova autauditoria quanto às antecipações evolutivas empreendidas no período, utilizando enquanto técnica 

autoinvestigativa o invexograma, a partir de verbete defendido pelo pesquisador Alexandre Nonato em 2013. 

Resultados. Na autauditoria invexométrica empreendida, pode-se constar o fato de haver alcançado 

bons resultados na maior parte das áreas do invexograma proposto por Alexandre Nonato. Contudo, nas áreas 

da Assistenciologia e Mentalsomatologia, havia condições proexológicas importantes ainda não empreendi-

das, tais como: a docência conscienciológica itinerante, a prática da tenepes, a publicação do primeiro livro 

pessoal e a especialização proexológica. 

Ajuste. Tendo em vista o resultado da autauditagem invexométrica realizada no início da fase execu-

tiva da autoproéxis, esta autora estabeleceu planejamento visando implementar as ações previstas no inve-

xograma ainda não desenvolvidas, contudo prioritárias ao autajuste cronoproexológico. 

Metas. Nova autauditoria invexológica foi realizada por esta autora ao completar 40 anos de idade, 

utilizando como ferramentas o invexograma e o capítulo Metas do Inversor aos 40 anos de Idade, proposto 

por Waldo Vieira no livro 700 Experimentos da Conscienciologia (VIEIRA, 1994, p. 700). 

Conquistas. Dentre os resultados alcançados no período vale destacar: o início da prática da tenepes, 

a publicação do primeiro livro pessoal e a atuação na condição de docente itinerante com curso-livro pessoal. 

Além das conquistas listadas, pode-se constatar ter, em 15 anos de aplicação da técnica da invéxis, alcançado 

mais de 60% das metas do inversor aos 40 anos de idade. 

Mito. Sob a ótica da Equivocologia, a ausência de resultados evolutivos significativos pela conscin 

intermissivista pode indicar a manutenção do mito de o planejamento e o acompanhamento engessarem as 

ações pessoais. 
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CONCLUSÃO 

Contexto. Neste artigo foi apresentada autopesquisa referente à autauditagem proexológica, ferra-

menta fundamental para o intermissivista analisar o próprio desempenho na consecução da programação 

existencial. 

Adaptação. O leitor ou leitora poderá adaptar as ferramentas apresentadas nesta pesquisa às próprias 

necessidades e ao momento evolutivo, e posteriormente publicar os resultados observados. 

A  ANÁLISE  COMPARATIVA  ENTRE  OS  AUTODESEMPENHOS 

  EM  DETERMINADAS  ÁREAS  DA  VIDA  EM  PERÍODOS  DISTINTOS  

POSSIBILITA  À  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  VERIFICAR  COM   

REALISMO  OS  AVANÇOS  EVOLUTIVOS  EMPREENDIDOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a técnica da autauditoria periódica? Em quais áreas 

de manifestação? Quais as decorrências evolutivas advindas dessa aplicação? 
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