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Resumo: 
Esse artigo objetiva discutir as hipóteses proexológicas acerca da gemelidade 

humana, a partir da casuística pessoal do pesquisador. O presente artigo é fruto da 
vivência do autor, ou seja, resultou do emprego metodológico da autopesquisa apli-
cada, por meio de registros e autoexperimentações, enquanto conscin gêmea. Apre-
senta 20 hipóteses proexológicas da gemelidade humana, evidenciando microcontri-
buição a ser explorada e aprofundada. A autopesquisa dos gêmeos revela semelhan-
ças e divergências, capazes de expandir a visão sobre si mesmo, ampliando hipóteses 
e possibilidades de compreensão acerca da própria proéxis. 

 
Abstract: 

This article intends to discuss the existential programological hypotheses concer-
ning the human twin process, starting from the researcher's personal casuistry. The 
present article is fruit of the author's experience, in other words, it resulted from the 
methodological job of the applied self-research, through registrations and self-ex-
perimentations, while intraphysical twin consciousness. He presents 20 existential 
programological hypotheses of the human twin process, evidencing micro-contribu-
tion to be explored and deepened. The self-research of the twins reveals similarities 
and divergences, capable of expanding the vision on himself amplifying hypotheses 
and understanding possibilities regarding its own existential program. 

 
Resumen: 

El artículo tiene como objetivo discutir las hipótesis proexológicas concernientes 
a los gemelos humanos, partiendo de la casuística personal del investigador. Este 
artículo es fruto de la experiencia vital del autor, es decir, es el resultado del empleo 
metodológico de la autoinvestigación aplicada, mediante anotaciones y autoexperi-
mentaciones, como concin gemela. Presenta 20 hipótesis proexológicas sobre los ge-
melos humanos, ofreciendo una microcontribución a ser estudiada y en la que pro-
fundizar. Esta autoinvestigación de los gemelos revela semejanzas y diferencias, ca-
paces de aumentar la visión sobre uno mismo, ampliando las hipótesis y las posibili-
dades de comprensión de la propia proexis. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Contextualizaçã o. A vivência do ciclo multiexistencial edifica e molda a forma holopensênica das 

consciências ao longo dos séculos. Dentro deste contexto, a identificação de temperamento e traços di-

ficultadores à realização da próexis dos intermissivistas, ao modo do perfeccionismo, torna-se funda-

mental para o salto evolutivo programado.  
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  Multidimensionalidade. A abordagem conscienciológica permite aprofundar vasto campo inexplo-

rado, trazendo novas perspectivas sobre o assunto e, ainda, possibilita maior cosmovisão sobre o mesmo. 

Portanto, permite aprofundar a compreensão sobre a gemelidade, possibilitando melhor compreensão des-

sa condição, descartando as crenças, mitos e percepções inadequadas existentes sobre os gêmeos. 

Consciência. Apesar da semelhança somática, sob a ótica do paradigma Consciencial, as conscins 

gêmeas possuem para-histórias diferentes, temperamentos e paragenética distintos. Em síntese: sob a óti-

ca da Intrafisicologia, apresentam-se semelhantes e, sob a ótica da Conscienciologia, distintas. 

Paragenética. A consciência tem seus talentos ou trafores, atributos e personalidade moldados ao 

longo do tempo por experiências pretéritas, ou seja, vida após vida. Gêmeos idênticos não possuem im-

pressões digitais iguais e, embora possuam genética similar, apresentam paragenética completamente 

diferentes. 

Exemplo. Nesse sentido, eis 2 exemplos, dispostos na ordem alfabética: 

1.  Atributos distintos: dois irmãos, gêmeos, apresentam diferentes atributos, que evidenciam a ho-

lobiografia individual, por exemplo: um com aptidão psíquica (intelecção - Mentalsomatologia) e, o ou-

tro, com tino prático e vivência lógica (autojuízo crítico - Coerenciologia).  

2.  Personalidades opostas: os gêmeos também apresentam personalidades distintas, podendo ser 

até opostas. Um exemplo é uma conscin-gêmea de personalidade bem-humorada, tipo bonachona, e a ou-

tra de personalidade introspectiva, reflexiva. 
 

Proéxis. Do mesmo modo, conscins gêmeas não possuem a mesma programação existencial. No 

entanto, convém observar: até que ponto conscins gêmeas possuem aspectos ou elementos proexológicos 

semelhantes ou opostos? 

Objetivo. Neste sentido, este artigo objetiva discutir as eventuais hipóteses proexológicas acerca da 

gemelidade humana, a partir da casuística pessoal do autor. 

Metodologia. O presente artigo é fruto da vivência do autor, ou seja, resultou do emprego metodo-

lógico da autopesquisa aplicada, por meio de registros, autoexperimentações e fatos que ilustram parte da 

história de vida do pesquisador, enquanto conscin gêmea. 

GEMELIDADE  HUMANA  SOB  A  ÓTICA  DO  PARADIGMA  CONSCIENCIAL 

Definição. A Gemelologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda as conscins gêmeas 

em todas as fases da vida humana, suas relações e vivências de forma integral, considerando as seriéxis, 

paragenética e a para-história da Consciência, assim como as causas e efeitos da ressoma gemelar. 
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Conscin-gêmea. A conscin gêmea é a pessoa, homem ou mulher, nascido em mesmo parto junto  

a uma ou mais conscins, com fisionomia idêntica (ou não), podendo a condição ressomática ser volun-

tária ou compulsória. 

Questionamentos. Como tal condição ressomática influencia na determinação da programação 

existencial? A compulsoriedade permitiria maior participação da própria consciência no estabelecimento 

de sua proéxis? Quais fatos e parafatos, seculares ou até milenares, poderiam envolver tais casos? 

Curso intermissivo. A condição ressomática voluntária denota maior liberdade de as consciências 

pensarem conjuntamente com o orientador evolutivo na sua próxima ressoma, bem como, na programa-

ção existencial e nos laços que porventura podem conectar proexologicamente um ao outro. E, ainda, ao 

grupocarma em que estarão inseridos, de modo a proporcionar oportunidade única, singular, de recompo-

sição grupocármica e interassistencialidade. 

Fases. Neste sentido, importa observar as relações interconscienciais, bem como o desenvolvimen-

to da conscin-gêmea, em 7 fases ou aspectos da vida humana: 

1.  Infância. A influência mútua na infância. Gêmeos são compassageiros evolutivos e, a existência 

(ou não) de afinidade entre ambos, revela-se logo que nascem. Ao mesmo tempo, os pais obrigam-se a re-

dobrar os cuidados em relação aos filhos. Naturalmente, os pais esperam pela ressoma ou chegada de um 

filho e se preparam para tal. No entanto, quando descobrem que são duas ou mais consciências que irão 

ressomar, aumenta a atenção dispensada, por exemplo: no preparo do enxoval, nos cuidados com 

amamentação, com a reserva financeira e, assim por diante. 

2.  Adolescência. Tal influência repercute e permanece na adolescência, podendo dar origem  

à cumplicidade na relação entre os gêmeos. Neste sentido, percebe-se que há casos positivos, em que  

a cumplicidade faz com que os irmãos compartilhem ideias, informações e conhecimento, acerca, por 

exemplo, de dificuldades no trabalho e até a autopesquisa que está sendo desenvolvida. Ao mesmo 

tempo, existem cumplicidades negativas, como o caso do preso que trocou de lugar com o irmão gêmeo 

no presídio e saiu pela porta da frente (ACAYABA C., 2006).  

3.  Mesologia. Há ainda que se considerar a mesologia, ou seja, o meio onde são educados, os ami-

gos e colegas de escola, enfim, as companhias intrafísicas e extrafísicas. Devido a intensa convivência en-

tre os gêmeos, eles podem compor o mesmo grupo de amizades e colegas de escola, que podem ser 

positivas ou negativas, gerando impacto no desenvolvimento pessoal. 

4.  Competição. Em muitos casos, devido à comparação natural imposta à ambos, pode ocorrer      

a competição entre as conscins gêmeas. Para alguns, gêmeos podem competir pelo mesmo espaço (útero 

materno) antes de renascerem; para outros, a competição cede lugar ao compartilhamento. 
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  5. Semelhança. A semelhança entre os gêmeos não é só somática. Mas também pode ser holopen-

sênica e conscienciométrica, com trafores e trafares similares. 

6.  Ambiente. O ambiente onde nascem, como também os ambientes que frequentam possuem 

estreita relação com o holopensene de ambos. A afinidade entre amigos comuns, exemplificam isso. Por 

exemplo: a escola, os amigos, o voluntariado, os locais que frequentam, entre outros. 

7.  Ocupação. A profissão, o trabalho e a ocupação escolhidos pelos irmãos, mesmo semelhantes 

podem evidenciar a diferença entre ambos. Por exemplo, dois gêmeos podem ter estudado no mesmo 

colégio (mesmos amigos, companhias intrafísicas) e, ainda, feito o mesmo curso superior, indicando  

a mesma profissão, embora tendo diferentes ocupações – um, por exemplo pode ser professor universi-

tário e, o outro, ser dedicado a Sistemas de Informações de Gestão. 

 

Diferença. Embora sejam parecidos ou idênticos na aparência e tenham afinidades, os gêmeos po-

dem trilhar caminhos distintos e ter interesses diferentes. Por exemplo: empregos, namoradas, amigos ou, 

quando ambos são conscienciólogos, podem voluntariar em Instituições Conscienciocêntricas com espe-

cialidades diferentes. Tais preferências individuais compõem a vida dos gêmeos desde a infância.  

Colaboração. Quando inversores, gêmeos tem a oportunidade de formar a primeira equipin. Neste 

caso, a equipin de inversores deixa a competição de lado (quando presente) para colaborar, um com  

o outro, no alcance de suas metas pessoais, ou ainda, no cumprimento da programação existencial, desde 

a adolescência. 

Dupla. A dupla formada entre gêmeos intermissivistas muitas vezes faz com que um auxilie o ou-

tro, funcionando como elemento motivador e desassediador, podendo tornar-se uma alavancagem na 

consecução da proéxis. 

HIPÓTESES  PROEXOLÓGICAS  DA  GEMELIDADE  HUMANA 

Definição. A hipótese é uma proposição que se admite, independente de ser falsa ou verdadeira, 

relativa a fenômenos sociais, naturais, multidimensionais ou parapsíquicos, pelo qual pode-se deduzir um 

conjunto de suposições, consequências ou conjecturas, às quais podem ser posteriormente confirmadas de 

modo direto, pessoal, ou indireto, impessoal, abrindo novos caminhos de investigação (VIEIRA, 2016). 

Ressoma. Duas consciências não ressomam juntas ao acaso. Uma série de elementos ou conjecturas 

devem ser consideradas tais como, o grupocarma, o momento evolutivo de ambos, a maturidade intermis-

siva para se encarar a ressoma a dois (ou mais), a oportunidade de dinamizar ou otimizar o ressarcimento 

grupocármico, bem como a programação existencial. 
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  Paradoxo. A relação entre as conscins gêmeas intermissivistas é paradoxal. Ao mesmo tempo em 

que denotam muita afinidade, podem confundir-se. Assim, é comum confundirem hábitos, costumes  

e crenças, devido ao envolvimento de um com o outro. 

Cobaia. Gêmeos são cobaias de si mesmos. Tendem a conhecer um ao outro com maior profundi-

dade. A convivência desde a ressoma proporciona dados e informações capazes de apontar com maior 

clareza e exatidão os trafores e trafares. Isto porque, a possibilidade de convívio intenso (desde o útero 

materno) e do desenvolvimento de amizade, favorece a heterocrítica, o apontamento de traços, equívocos 

e sugestões no cotidiano pessoal e profissional. 

Calcanhar. Muitas vezes, um gêmeo remete ao calcanhar de aquiles do outro sem perceber, ge-

rando desconfortos, discussões e recins, por exemplo, por meio de heterocrítica inesperada, gerando 

espontaneamente uma crise, que leva o outro a enxergar algo que não via em si mesmo.  

Hipóteses. Tais situações expostas, conjugam, de modo indireto, hipóteses proexológicas. Tratam-

se de fatos que podem levar um gêmeo a assistir ou auxiliar o outro, na fase preparatória e na fase exe-

cutiva da proéxis. Tais exemplos, remetem as orientações de um para o outro na vida escolar e até mes-

mo, posteriormente, na profissional e no voluntariado conscienciológico, como também, no desenvolvi-

mento consciencial, ao apontar trafores e trafares. 

Recins. Assim, a conscin gêmea apresenta-se como fator gerador, impulsionador de recins.  

Gemelidade. A gemelidade, ao aproximar duas consciências, descortina ao menos 20 hipóteses, 

sob a ótica da Proexologia, apresentadas na ordem alfabética:  

01.  Acerto grupocármico. O primeiro acerto grupocármico é o da família nuclear, entre os pró-

prios gêmeos que agora compõem nova família; o ajuste cármico com outra conscin gêmea e o grupo de 

consciexes que representa: “Os gêmeos são desafetos antigos que se conhecem mais” (VIEIRA, 2014, p. 

743) e, trazem consigo no entorno multidimensional, desafetos e consciências afins, incrementando opor-

tunidades de acertos grupocármicos. Por exemplo, duas lideranças no passado, trabalharam em conjunto, 

liderando exércitos e impérios, onde um pela sede do poder foi responsável pela morte do outro. Agora as 

conscins gêmeas, juntas, atuam na reconciliação de ambos os grupos.  

02.  Alavancagem proexológica. A dupla incompleta dinamizadora, otimizadora, alavancadora da 

proéxis. 

03.  Aporte. O primeiro aporte proexológico obtido por meio do período de maior intimidade de-

senvolvido na vida fetal, ocasionado a possibilidade da ocorrência de laços profundos como o compa-

nheirismo e a amizade desenvolvida ao longo da vida humana e o apoio interassistencial de um para com 

o outro. 
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  04.  Assistidos. As semelhanças do grupo de assistidos (público-alvo comum), indicando acertos 

grupocármicos, como por exemplo, belicistas e monarcas. 

05.  Complementariedade. As programações existenciais entrelaçadas, imbricadas, influenciando 

positivamente na consecução de ambas as programações existenciais. 

06.  Cláusula pétrea. A possibilidade da existência de cláusula pétrea em comum e, as cláusulas 

pétreas das conscins gêmeas serem interrelacionadas e interdependentes. 

07.  Compulsoriedade. A ligação dos gêmeos por afinidade do passado, doente ou sadia, com in-

terprisões a resolver, evidenciado pelo convívio compulsório, bem como pelas metas proexológicas co-

muns. 

08.  Curso intermissivo. O pré-acerto de contas entre as conscins gêmeas, ainda consciexes, no 

Curso Intermissivo, facilitando a ressoma e propiciando o desenvolvimento de futura amizade interas-

sistencial. 

09.  Exemplarismo pessoal. O exemplarismo de um gêmeo influenciando e gerando mudanças,  

a partir das decisões de vida do outro.  

10.  Exemplarismo restaurador. O exemplarismo das conscins gêmeas reverberando multidimen-

sionalmente no grupo, possibilitando o ressarcimento grupocármico e afetando para melhor todo o grupo 

evolutivo (recomposição). 

11.  Interassistência. A teática gemelar interassistencial, em que os gêmeos revezam-se nos papéis 

de assistente-assistido. 

12.  Interesses. Os interesses comuns, decorrentes de ideias inatas do Curso Intermissivo e demons-

trando indicadores proexológicos. Por exemplo, o investimento na inversão existencial. 

13.  Oportunidade. A circunstância favorável entre o intervalo de tempo da ressoma até a dessoma 

das conscins gêmeas, de duração semelhante, o que facilita a recomposição de débitos grupocármicos  

e a aprendizagem conjunta.  

14.  Paragenética. A hipótese da cláusula da proéxis voltada ao estudo da paragenética. A conscin-

gêmea constitui laboratório ímpar à Parageneticologia. Conforme exposto por Vieira (2014, p. 743), “Ge-

ralmente, o primeiro gêmeo a nascer é o mais beneficiado na gestação, fisicamente, porém, em certos ca-

sos, é o que carece de maior assistência”. Exemplificando este caso, o primeiro gêmeo a nascer, muitas 

vezes, adoece em seguida, carecendo de maior assistência, enquanto o outro prossegue desenvolvendo-se 

naturalmente. 

15.  Proéxis grupal. A proéxis das conscins gêmeas dedicadas a um bem coletivo comum. 

16.  Profissão. As conscins gêmeas com a mesma formação profissional, preparando-se de modo 

similar à fase executiva da proéxis. 
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  17.  Restauração evolutiva: a ex-vítima ou algoz trabalhando lado-a-lado, em parceria gemelar,  

a favor da restauração evolutiva. Como exemplos: as lideranças bélicas, do passado, opostas, trabalhando 

juntas a favor da paz; o feitor tirano e o escravo rebelde de outrora, laborando, na vida profissional e no 

voluntariado, assistencialmente. 

18.  Gescons: o somatório de esforços com a convergência de talentos de cada conscin gêmea, por 

exemplo, na escrita de uma gescon. 

19.  Talentos: a hipótese da complementariedade dos talentos de uma conscin gêmea para com  

a outra nas tarefas interassistenciais. 

20.  Vínculo proexológico: o contexto proexológico comum a ambas conscins-gêmeas favorecido 

por meio dos relacionamentos com conscins e consciexes durante o desenvolvimento da proéxis, tais 

como, evoluciólogo, consciências assistidas, amparadores, familiares, colegas de profissão, colegas de 

escolas e intermissivistas.  

 

Espelhamento. A hipótese de possuírem cláusula pétrea comum denota espelhamento ou seme-

lhanças em parte das programações existenciais das conscins gêmeas, reforçado pela expressão popular 

“Cara de um, focinho do outro”. 

Grupocarma. O grupocarma mais próximo, mostra prioridades de acertos a serem realizados e po-

de evidenciar indicadores proexológicos, tais como: trafores (talentos) e trafares (a afinidade por traços 

no grupo), interesses, motivações e prioridades semelhantes. Os afins teriam os mesmos megatrafores  

e megatrafares? 

Estudo. O estudo proexológico de uma conscin gêmea, aponta para o entendimento de parte da 

proéxis da outra. 

Questionamento. Neste sentido, importa questionar: seriam as proéxis das conscins-gêmeas 

complementares? 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Labcon. A ressoma gemelar, portanto, apresenta-se como oportunidade ímpar de constituição e vi-

vência laboratorial. Ao invés de um labcon, passa-se a ter dois. Ampliam-se as oportunidades de auto-

pesquisa, bem como de posteriores reciclagens intraconscienciais. São duas posições: ser e ter um irmão 

gêmeo. 
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  Cobaias. Gêmeos são cobaias. A autopesquisa de um, aponta para a autopesquisa de outro, mos-

trando semelhanças e divergências, capazes de expandir a visão sobre si mesmo. 

Hipóteses. Com isso, é possível refletir e discernir acerca de várias hipóteses, além das proexoló-

gicas, como por exemplo, hipóteses atinentes a Seriexologia, Grupocarmologia, Conviviologia e Cons-

cienciometrologia. 

Início. Por conseguinte, o estudo das hipóteses relativas à Proexologia constituem micro arcabouço 

ou reflexão a ser estudada e aprofundada ao longo do tempo. 

Relevância. Destarte, observa-se ainda a relevância Proexológica do estudo da vida humana geme-

lar e o ensinar a viver, de modo a potencializar as experiências humanas conjuntas, desde cedo, do Curso 

Intermissivo à dessoma. Os pontos e contrapontos de um, ampliam as possibilidades de compreensão 

acerca da proéxis do outro. 

 

AS  HIPÓTESES  PROEXOLÓGICAS,   APONTAM  ÀS  CONSCINS   

GÊMEAS,  PROPOSIÇÕES  DE  COMPREENSÃO  ACERCA  DA  RESSOMA   

GEMELAR,  À  PARTIR  DO  ESTUDO  EM  CONJUNTO,  DO  DUPLO  

LABORATÓRIO  CONSCIENCIAL  INTERMISSIVISTA 
 

BIBLIOGRAFIA  ESPECÍFICA 
 

1.  Acayaba, Cíntia. Preso troca de lugar com irmão gêmeo e foge em João Pessoa. Folha de S.P., Coti-
diano. Edição do dia 30.06.2006. 

2.  Camargo, Flavio. Conscin Gêmea. verbete; In: Vieira, Waldo; (Org.); Enciclopédia da Consciencio-
logia; Associação Internacional Editares & Associação do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia; Foz do 
Iguaçu, PR; 8. Ed.; 2016, p. 13.795. 

3.  Vieira, Waldo. Hipóteses; In: Vieira, Waldo; (Org.); Enciclopédia da Conscienciologia; Associação 
Internacional Editares & Associação do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia; Foz do Iguaçu, PR; 8. Ed.; 
2016, p. 5.590.  

4.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1  
e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 
6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014. 
 
 
 
 


