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Resumo:  

      A autopesquisa proexológica é responsabilidade de toda conscin intermissi-

vista lúcida, apesar disso, há lacuna de conhecimentos na literatura consciencioló-

gica a respeito de procedimentos para a realização dessa atividade. Deste modo,  

o objetivo do presente artigo foi exemplificar, por meio de casuística pessoal, 16 

etapas propostas da autopesquisa proexológica. Utilizou-se como base a literatura 

conscienciológica, especialmente relacionada à Autoproexologia, bem como, re-

gistros pesquisísticos da autora. Concluiu-se que a implementação das etapas pro-

postas podem facilitar o registro e publicação de autopesquisas proexológicas. 

Abstract:  

      The existential programological self-research is the responsibility of every lu-

cid intermissivist intraphysical consciousness, in spite of that, there is gap of 

knowledge in the conscientiological literature regarding procedures for the ac-

complishment of that activity. Therefore, the objective of the present article was 

to exemplify, through personal casuistry, 16 stages of the existential programo-

logical self-research procedure. It was used as base the conscientiological litera-

ture, especially the one related to Self-existential programology, as well as, the 

author's psychic registrations. It was concluded that the implementation of the 

proposed stages can facilitate the registration and the publication of existential 

programological self-research. 

Resumen:  

      La auto-investigación proexológica es responsabilidad de toda concin intermi-

sivista lúcida. A pesar de ello, existe una laguna de conocimientos en la literatura 

concienciológica respecto a los procedimientos para la realización de dicha activi-

dad. Por lo tanto, el objetivo del presente artículo ha sido ejemplificar, por medio 

de la casuística personal, 16 etapas de la autoinvestigación proexológica. Se uti-

lizó como base la literatura concienciológica, especialmente la relacionada con la 

Auto-proexología, así como registros de investigaciones de la autora. Se concluyó 

que la implementación de las etapas propuestas puede facilitar el registro y la pu-

blicación de autoinvestigaciones proexológicas. 
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INTRODUÇÃO 

Motivação. A motivação da autora pela escrita deste artigo surgiu após a defesa do verbete 

pessoal Autopesquisa Proexológica (GAION, 2019), ao sentir a necessidade de ampliar, por meio de 

exemplos práticos, o item Procedimentologia da entrada verbetográfica, visando facilitar o desenvol-

vimento do autoconhecimento e da gesconografia proexológica. 

Objetivo. O presente artigo tem como objetivo, exemplificar, por meio da casuística pessoal, as 

16 etapas da Procedimentologia da autopesquisa proexológica. Para a elaboração das etapas, a autora ba-

seou-se na literatura de metodologia científica convencional e em livros, verbetes e artigos consciencio-

lógicos sobre Autoproexologia e Autopesquisologia. Os relatos de fatos e parafatos foram extraídos de 

anotações pessoais do diário pesquisístico da autora. 

Definição. A autopesquisa proexológica é o conjunto de etapas, esquemas e procedimentos técni-

cos aplicados pela conscin, homem ou mulher, em si mesma, com o intuito de investigar, identificar, re-

gistrar, ordenar, comparar, relacionar e sintetizar variáveis e parâmetros da programação existencial 

(proéxis), para avaliar se os resultados intrafísicos das ações empreendidas estão em acordo com o pla-

nejamento elaborado no Curso Intermissivo (CI) (GAION, 2019). 

Delineamento. Ao realizar a autopesquisa proexológica, a conscin pode optar pelo delineamento 

mais específico, o qual prioriza a análise do significado proexológico de determinado momento da vida 

intrafísica, ou pelo delineamento abrangente, onde se analisa, de modo amplo e sequencial, o significa-

do de vários momentos da vida intrafísica. 

Otimização. Algumas conscins relatam a dificuldade em iniciar as autopesquisas proexológicas 

por não saberem o que e como pesquisar. A literatura conscienciológica é vasta, sendo possível o apro-

fundamento sobre temas relativos à proéxis, útil para otimizar o desenvolvimento das autoinvestigações. 

Categorias. Eis, na ordem alfabética, 7 categorizações de cotejos e respectivos verbetes da Enci-

clopédia da Conscienciologia (EC) passíveis de serem analisados pela conscin intermissivista em rela-

ção a própria autopesquisa proexológica: 

1.  Cotejo entre nosografias e proéxis: verbete Vazio Existencial (MANFROI, 2018). 

2.  Cotejo entre especialidade e proéxis: verbete Retribuiciologia (BORGES, 2018). 

3.  Cotejo entre fases existenciais e proéxis: verbete Fase Existencial (VIEIRA, 2018). 

4.  Cotejo entre intraconsciência e proéxis: verbete Autodesempenho Proexológico (VIEIRA, 2018). 

5.  Cotejo entre intrafisicalidade e proéxis: verbete Desambição Carreirística (MANFROI, 2018). 

6.  Cotejo entre técnica e proéxis: verbete Técnica de Levantamento de Aportes (KOLLER, 2018). 
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7.  Cotejo entre verdade relativa de ponta e proéxis: verbete Cláusula Pétrea (VIEIRA, 2018). 

Organização. O artigo apresenta 4 seções com as 16 etapas da autopesquisa proexológica: 

I.  Fase de decisão (problema, perguntas, hipóteses, delimitação, revisão de literatura e metas). 

II.  Fase de implementação (delineamento, variáveis, instrumentos e protocolos). 

III.  Fase de análise (evidências, confrontação teórica, conclusão, autolimitações e implicações práticas). 

IV.  Fase da gesconografia proexológica. 

I.  FASE DE DECISÃO 

Caracterização. A fase de decisão é caracterizada pela delimitação do tema, na qual o pesquisa-

dor define o problema a ser investigado, as perguntas a serem respondidas, as possíveis hipóteses, a con-

tribuição egocármica, grupocármica e policármica, a literatura norteadora e as metas a serem atingidas 

com a autopesquisa proexológica. 

Problema. O problema desencadeador da autopesquisa proexológica da autora baseou-se na in-

compreensão de fatos e parafatos ocorridos ao realizar a primeira viagem internacional para Sevilha, Es-

panha. Após o retorno ao Brasil, ainda sem conhecer a Conscienciologia e não havia tido, até então, ne-

nhuma autovivência lúcida de fenômeno parapsíquico impactante. Porém, mais a frente ao experienciar 

alguns parafenômenos, houve o despertamento pessoal pela autopesquisa consciencial e proexológica. 

Perguntas. A vivência dos parafenômenos gerou diversos questionamentos e também estado de 

confusão mental. Nesse momento, a autora questionava: por que algo aparentemente tão positivo estava 

trazendo problemas? Após conhecer a Conscienciologia, 2 novos questionamentos vieram à tona: 

1.  Recin. Em vez de ficar ruminando erros do passado, se punindo e achando que estava cometen-

do os mesmos equívocos nesta vida, a autora decidiu analisar as questões: com qual finalidade esses fe-

nômenos ocorreram? Os fatos e parafatos indicavam as autorrecins prioritárias? 

2.  Significado. Em vez de procurar respostas através de outras pessoas, a autora começou a per-

guntar a si própria: qual o significado dos acontecimentos em relação a autoproéxis? 

Definição. Segundo Vieira (2004, p. 1.095), a autopesquisa consciencial é o estudo de si mesmo 

com todas as consequências evolutivas, onde o pesquisador é, ao mesmo tempo, o objeto, o experimen-

tador, o sujeito, a autocobaia voluntária e o campo da pesquisa, sempre evolutivo e cosmoético. 

Hipóteses. A autora elaborou todas as hipóteses possíveis e começou a averiguá-las com base em 

fatos e parafatos. Nesta etapa, foi essencialmente importante atentar que não há neutralidade quanto às 
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autopesquisas, pois toda pesquisa é participativa (VIEIRA, 2018, p. 11.929 a 11.932). Portanto, deve-se 

verificar as hipóteses pretendidas pelo autopesquisador e também as não desejadas. Na autopesquisa 

a autora elaborou 3 hipóteses: a) o fato orientador foi reencontro de destino; b) o fato orientador foi aci-

dente de destino; c) o fato orientador foi acerto grupocármico. 

Delimitação. Etapa importante da autopesquisa proexológica é a delimitação da contribuição que 

o autopesquisador deseja dar a si próprio, ao grupocarma e ao policarma. O princípio de acontecer 

o melhor para todos é bom indicador para esta etapa; mas, diante da falta de lucidez quanto à questão, 

vale lembrar a 6ª Lei da Proéxis: “Egocarmalidade: mesmo assentada dentro da policarmalidade, toda 

proéxis atende primeiramente à egocarmalidade da consciência” (VIEIRA, 2011, p. 21) e, portanto, “to-

da proéxis atende, em primeiro lugar, à própria evolução da conscin, mesmo atuando dentro do grupo-

carma” (Idem, 2011, p. 22). 

Contribuição. A autora observou como principal contribuição para o grupocarma pessoal a reali-

zação de autorrecins prioritárias, pois por meio delas, pode-se aplicar a teoria e prática conscienciológi-

ca enriquecedora da Para-História pessoal. 

Revisão de literatura. Revisar a literatura conscienciológica sobre assuntos pertinentes à autopes-

quisa proexológica foi elemento fundamental para o direcionamento da autoinvestigação da autora. Com 

menos de 1 ano de conhecimentos conscienciológicos nesta vida intrafísica, a autora tinha várias dúvi-

das sobre conceitos da Ciência, por exemplo: amizades raríssimas; sincronicidades; aportes proexológi-

cos; dupla evolutiva; entre outros temas. Esclarecendo essas dúvidas e utilizando a técnica do ainda não 

é (VIEIRA, 2011, p. 59), a autora pôde ter mais clareza a respeito da veracidade das hipóteses elabo-

radas, refazendo-as enquanto aumentava o próprio conhecimento conscienciológico. 

Metas. Inicialmente, a autora tinha como meta responder todas as perguntas elaboradas. Algumas, 

no entanto, atendiam a necessidades superficiais do ego, sem fins evolutivos e foram descartadas ao 

aumentar o nível de conhecimento pessoal sobre cosmoética, conforme o megapensene trivocabular de 

Vieira (2009, p. 150): “Cosmoética: desinfetante intraconsciencial”. Houve a aceleração no desenvol-

vimento da autopesquisa proexológica quando a autora passou a ter o objetivo de descobrir e realizar 

reciclagens intraconscienciais prioritárias ao momento evolutivo. 
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II.  FASE DE IMPLEMENTAÇÃO 

Caracterização. A fase de implementação é caracterizada pelos caminhos percorridos para a rea-

lização da autopesquisa proexológica, indicando o corte da realidade a ser feito, as variáveis analisadas, 

as técnicas utilizadas e os procedimentos cosmoéticos seguidos. 

Delineamento. A autora começou a autopesquisa proexológica com delineamento específico, tentando 

entender o significado proexológico de determinado fato orientador ocorrido. Com os avanços da autoin-

vestigação, percebeu a necessidade de ampliar a abrangência, fazendo a ligação entre fatos e parafatos ocor-

ridos ao longo desta vida intrafísica para entender o significado proexológico do fato orientador. 

Variáveis. Em função de ter iniciado a autopesquisa proexológica com delineamento específico, 

a autora analisou, inicialmente, variáveis intraconscienciais e o contexto intrafísico relacionados ao fato 

orientador. O olhar restrito dificultou o andamento da investigação. Ao ampliar as variáveis e elementos 

da mesologia, pôde-se compreender melhor os fatos. 

Conhecimento. A identificação e análise de variáveis parapsíquicas foram negligenciadas ao lon-

go da autopesquisa proexológica devido ao pouco conhecimento da autora sobre o assunto, embora hou-

vesse esforço para entender os fenômenos pelo estudo e participação em cursos de campo. 

Instrumentos. A autora só conheceu a Conscienciologia seis meses depois da ocorrência do fato 

orientador. Portanto, os dados para a autopesquisa proexológica foram, inicialmente, obtidos de forma 

retrospectiva. Houve a rememoração e registro, em diário pesquisístico, das vivências ocorridas após 

o fato orientador. Além disso, passou a anotar, a partir daí, ocorrências consideradas importantes. 

Técnicas. As técnicas empregadas em cursos conscienciológicos Balanço Existencial e Identifica-

ção de Diretrizes da Proéxis, ambos realizados pela Associação Internacional de Programação Existen-

cial (APEX); Pangrafologia Verbetológica e Programa Verbetografia, ambos realizados pela Associa-

ção Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); Imersão em Cons-

cienciometria, realizado pela Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONS-

CIUS); Curso Integrado de Projeciologia (CIP), realizado pelo Instituto Internacional de Projeciologia 

e Conscienciologia (IIPC) e autexperimentos realizados nos laboratórios do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia (CEAEC) foram fundamentais para a recuperação de cons e entendimento da autopes-

quisa proexológica. Assistir on line às tertúlias conscienciológicas favoreceu a vivência do sinergismo 

Conscienciometrologia-Verbetografia. 

Diários. Com pouco conhecimento das técnicas conscienciológicas, a autora priorizou a utilização 

de diários pesquisísticos, considerando a afirmação de VIEIRA (2014, p. 401): 
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O mais inteligente é registrar tudo nas pesquisas, mesmo o que hoje parece insignificante ou 

boboca. Anote, mesmo assim, em função de sua ignorância (...) Se não anotar, não se lem-

brará no momento crítico das análises, por ser detalhe menosprezado por você. Desse modo, 

acontece o descerramento sutil das abordagens pesquisísticas no tempo. 

Protocolos. Os protocolos utilizados na autopesquisa proexológica devem respeitar limites cos-

moéticos. No início das autopesquisas, ainda com pouco conhecimento e baixa lucidez, a autora tentou 

forçar a barra para entender os autoquestionamentos. Tal fato pode ser considerado anticosmoético, 

porque fere o direito de manter-se em silêncio ou distante. Com o aumento dos conhecimentos conscien-

ciológicos, quando havia alguma dúvida pesquisística ou conflito sobre o melhor caminho a seguir, se 

questionava cosmoeticamente. “Inexistem conflitos cosmoéticos. Consultemos a Cosmoética. Cosmoéti-

ca: caminho ideal” (VIEIRA, 2009, p. 150 e 151). 

IV.  FASE DE ANÁLISE 

Caracterização. A fase de análise é caracterizada pela apresentação dos resultados encontrados, 

o confronto das evidências com a literatura conscienciológica, as conclusões e limitações, bem como, dos 

caminhos a serem percorridos pelo pesquisador a partir dos resultados da autopesquisa proexológica. 

Evidências. Embora sejam etapas distintas, as evidências e a confrontação teórica serão aqui apre-

sentadas conjuntamente para facilitar o entendimento da autopesquisa proexológica. A autora construiu 

a apresentação dessas duas etapas com base em 7 categorizações de cotejos e respectivos verbetes da 

Enciclopédia da Conscienciologia (EC), dispostas na ordem alfabética: 

1.  Cotejo elementos nosográficos e proéxis: ter experenciado retrocognições trouxe lembranças 

positivas, mas também possibilitou à autora se deparar com vivências traumáticas e com elementos no-

sográficos da personalidade, os quais dificultavam a assunção da identidade consciencial (CEA, 2018, 

p. 1.956 a 1.961). A autoculpa foi a principal imaturidade identificada pela autora, dificultando as ações 

reparadoras e inviabilizando o bem-estar íntimo. O autofracasso deslocado (VIEIRA, 2018, p. 3.185 

a 3.188) foi traço-fardo identificado como potencializador da autoculpa. A autopesquisa proexológica 

facilitou o início de superação desses elementos nosográficos. 

2.  Cotejo especialidade e proéxis: realizar a autopesquisa proexológica auxiliou a autora a se in-

teressar, aprofundar e direcionar os estudos conscienciológicos para as especialidades da Autoproexolo-

gia e Autopesquisologia (VIEIRA, 2018, p. 3.721 a 3.724). 
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3.  Cotejo fases existenciais e proéxis: a autopesquisa proexológica possibilitou à autora viver 

melhor a fase de execução da proéxis (VIEIRA, 2018, p. 10.890 a 10.894), tendo como megafoco 

o estudo e escrita de assuntos da Conscienciologia. 

4.  Cotejo intraconsciencialidade e proéxis: a superação da autoinsegurança (MEDEIROS, 2018, 

p. 21.200 a 21.203) foi a principal recin vivenciada pela pesquisadora a partir da autopesquisa proexológica. 

Foi possível identificar trafores ociosos (ROSSA, 2018, p. 22.214 a 22.219), como a determinação e a cora-

gem, despertados pela autopesquisa. A aplicação da inteligência proexológica (REZENDE, 2018, p. 12.876 

a 12.881) ajudou a autora na escolha de melhores caminhos para desenvolver a autoinvestigação proéxica. 

5.  Cotejo intrafisicalidade e proéxis: a autopesquisa proexológica trouxe mudanças positivas na 

vida intrafísica da autora: divórcio pacífico (SILVEIRA, 2018, p. 8.918 a 8.923), despertar da desam-

bição carreirística em prol da interassistencialidade (MANFROI, 2018, p. 8.172 a 8.176), neoaportes 

financeiro e mentalsomático (LOCHE, 2018, p. 1.496 a 1.502). A autora concluiu que o fato orientador 

e todos os desdobramentos foram importantes para o despertamento quanto à autoproéxis e para o reali-

nhamento da vida pessoal com megafoco evolutivo. Descobrir e utilizar trafores, até então, ociosos, ini-

ciar a superação de trafares, realizar divórcio pacífico, assumir o voluntariado conscienciológico, escre-

ver e defender verbete, são os resultados da autopesquisa proexológica da autora. 

6.  Cotejo técnica e proéxis: dentre as técnicas empregadas pela autora na autopesquisa proexoló-

gica, destacam-se: a) TAMIP – talentos pessoais, aportes existenciais, motivação, ideias inatas e priori-

dades evolutivas – técnica disponibilizada no Curso Identificação das Diretrizes da Proéxis, realizado 

pela APEX, a qual ajudou a autora a nortear as próprias ações pessoais prioritárias; b) Técnica do ainda 

não é, a qual auxiliou a autora a entender expressões que tinha dúvidas, como: “a maior paixão a dois 

ainda não é dupla evolutiva bem constituída” (VIEIRA, 2011, p. 59). 

7.  Cotejo verdade relativa de ponta e proéxis: a autora obteve indicativos de os fenômenos para-

psíquicos vivenciados e os desdobramentos de suas ações, serem acerto grupocármico (VIEIRA, 2018, 

p. 192 a 195). As palavras proéxis e intermissivista foram senhas proexológicas facilitadoras da recupe-

ração de cons do Curso Intermissivo (PINTO, 2018, p. 20.121 a 20.126). Foi possível diferenciar amiza-

des ociosas (VIEIRA, 2018, p. 764 a 767) de amizades evolutivas (VOGT, 2018, p. 786 a 792). 

Reflexões. Refletir sobre o megafoco evolutivo ajudou a pesquisadora a se manter no foco auto-

pesquisístico proexológico (VIEIRA, 2018, p. 18.115 a 18.117). Há evidências de os aportes mentaisso-

máticos recebidos ao longo da vida intrafísica (LÁZZARO, 2018, p. 1.503 a 1.508) constituirem indica-

dores de a principal retribuição da autora (BORGES, 2018, p. 19.665 a 19.671) ser a autogescon 
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tarística (VIEIRA, 2018, p. 11.459 a 11.463). Tem-se como hipótese a escrita e defesa do verbete serem 

cláusulas pétreas da autoproéxis (Idem, 2018, p. 5.791 a 5.794). 

A  AUTOPESQUISA  PROEXOLÓGICA  IMPLEMENTADA  COM   

CORAGEM  E  RESPONSABILIDADE  PELA  CONSCIN  INTER 

MISSIVISTA  LÚCIDA,  CONDUZ  À  TEATICIDADE  INTERAS 

SISTENCIAL  E  À  PUBLICAÇÃO  DE  GESCONS  TARÍSTICAS. 

Autolimitações. A falta de lucidez sobre as retrocognições, a baixa recuperação de cons e o pouco 

conhecimento parapsíquico foram elementos pessoais limitadores da autopesquisa proexológica. 

Implicações práticas. A autora continua trabalhando nas autorrecins iniciadas, superando a autoinsegu-

rança com coragem e responsabilidade intermissiva. Ainda que tenha aceitado momentaneamente a falta de 

respostas para inúmeras perguntas, sabe que a autopesquisa proexológica não se encerra aqui e continua atenta 

às sincronicidades de fatos e parafatos na busca pelas respostas dos autoquestionamentos pesquisísticos. No in-

tuito de qualificar o autoparapsiquismo, vem investindo na Escola de Parapsiquismo e pretende escrever ver-

bete sobre os aprendizados parapsíquicos pessoais para a qualificação das autoinvestigações. Deve-se: 

Investir no desenvolvimento parapsíquico continuamente, através da aplicação de técnicas 

específicas, descritas no corpus bibliográfico conscienciológico; da valorização de cada fe-

nômeno vivenciado, com o registro permanente de todos os detalhes; e da evitação do des-

perdício parapsíquico, ou o ato de deixar passar despercebido diversos fenômenos, seja por 

incipiência ou por desvalorização das próprias parapercepções (COUTO, 2019, p. 187). 

III.  FASE DA GESCONOGRAFIA PROEXOLÓGICA 

Caracterização. A fase da gesconografia proexológica é caracterizada pela escolha e desenvol-

vimento de determinada obra escrita a ser priorizada e publicada. 

Escrita. Inicialmente, a autora escreveu livro-diário da autopesquisa proexológica, o qual serviu 

apenas de base para a escrita, publicação e defesa do verbete pessoal Autopesquisa Proexológica.  

Ampliação. A autora objetiva ampliar os próprios conhecimentos conscienciológicos, sobretudo 

quanto a Autoproexologia e Autopesquisologia para, no futuro, utilizar os achados e autovivências como 

base para a escrita de livro técnico sobre o tema. A pesquisadora incentiva todos intermissivistas a es-

creverem e publicarem as próprias gescons tarísticas, pois, segundo Vieira as autopublicações são “o ob-

jetivo máximo da proéxis” (2018, p. 11.459). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Autexemplificação. Este artigo teve como objetivo detalhar, por meio da casuística pessoal, as 16 

etapas ou procedimentos propostos para a autopesquisa proexológica. Espera-se que leitores e leitoras se 

interessem pela aplicação, refutando as etapas propostas e até ampliando as mesmas, no intuito de con-

tribuir para o desenvolvimento de técnicas de autopesquisa da autoproéxis. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA: 

01.  Borges, Olegário; Retribuiciologia; verbete; In: Vieira, Waldo; Org; Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica; apres. 

Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 24; 1.112 ci-

tações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 

tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação Interna-

cional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; 

páginas 19.665 a 19.671. 
02.  Cea, Beatriz; Assunção da Identidade Consciencial; verbete; In: Vieira, Waldo; Org; Enciclopédia da Conscienciologia 

Eletrônica; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; 

Vol. 4; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbio-

grafias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associa-

ção Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, 

PR; 2018; páginas 1.956 a 1.961. 
03.  Couto, Cirleine. Extrafisicalidade; In: Polizel, Caio; Diretrizes da Autogestão Existencial; org. Caio Polizel; 300 p.; 12 caps.; 

21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2019; página 187. 
04.  Fontelles, Mauro José; et al.; Metodologia da Pesquisa Científica: Diretrizes Para a Elaboração de Um Protocolo de Pes-

quisa; Artigo; Revista Paraense de Medicina; Vol. 23; N. 3.; Núcleo Cultural da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará 

(FSCMP); Belém-PA; Julho-Setembro, 2009; páginas 57 a 64. 
05.  Koller, Marlene; Técnica de Levantamento dos Aportes; verbete; In: Vieira, Waldo; Org; Enciclopédia da Conscienciologia 

Eletrônica; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; 

Vol. 26; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 micro-

biografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Asso-

ciação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2018; páginas 21.622 a 21.625. 
06.  Loche, Laênio; Aporte Existencial; verbete; In: Vieira, Waldo; Org; Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica; apres. 

Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 3; 1.112 cita-

ções; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 

702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional 

de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; pági-

nas 1.496 a 1.502. 
07.  Manfroi, Eliana; Desambição Carreirística; Vazio Existencial; verbete; In: Vieira, Waldo; Org; Enciclopédia da Conscien-

ciologia Eletrônica; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 

23.178 p.; Vol. 11 e 27; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbe-

tes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. 

rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Edi-

tares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 8.172 a 8.176 e 22.501 a 22.505. 
08.  Medeiros, Amanda; Superação da Autoinsegurança; verbete; In: Vieira, Waldo; Org; Enciclopédia da Conscienciologia 

Eletrônica; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; 

Vol. 25; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 micro-

biografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Asso-

ciação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2018; páginas 21.200 a 21.203. 



80 

 

09.  Pinto, Maria Luiza; Senha Proexológica; verbete; In: Vieira, Waldo; Org; Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica; 

apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 24; 

1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 

270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação In-

ternacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2018; páginas 20.121 a 20.126. 
10.  Rezende, Ricardo; Inteligência proexológica; verbete; In: Vieira, Waldo; Org; Enciclopédia da Conscienciologia Eletrôni-

ca; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 16; 

1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 

270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação In-

ternacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2018; páginas 12.876 a 12.881. 
11.  Rossa, Dayane; Trafor Ocioso; verbete; In: Vieira, Waldo; Org; Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica; apres. Coor-

denação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 27; 1.112 citações; 

11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 

verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de 

Enciclopediologia Conscienciológica; & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 22.214 a 22.219. 
12.  Silveira, Morena; Divórcio; verbete; In: Vieira, Waldo; Org; Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica; apres. Coordenação 

da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 12; 1.112 citações; 11 cronolo-

gias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 

28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopediologia 

Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 8.918 a 8.923. 
13.  Vieira, Waldo; Acerto Grupocármico; Amizade Evitável; Autodesempenho Proexológico; Autofracasso Deslocado; Auto-

pesquisologia; Cláusula Pétrea; Fase Existencial; Gescon; Hipótese; Priorização da Proéxis; verbete; In: Vieira, Waldo; Org; Enciclo-

pédia da Conscienciologia Eletrônica; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSA-

PIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 2, 5, 6, 8, 14, 15 e 22; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 

1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 

webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); 

& Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 192 a 195, 764 a 767, 2.963 a 2.967, 3.185 a 3.188, 3.721 a 3.724, 

5.791 a 5.794, 10.890 a 10.894, 11.459 a 11.463, 11.929 a 11.932 e 18.115 a 18.117. 
14.  Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 

E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação 

Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 401. 
15.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 

12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 

filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Consci-

enciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 1.095. 
16.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 164 p.; 40 caps.; 18 

E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz 

do Iguaçu, PR; 2011; páginas 21, 22 e 59. 
17.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 

3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 

1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 

1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 150 e 151. 
18.  Vogt, Anne-Catrin; Amizade Intermissivista; verbete; In: Vieira, Waldo; Org; Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica; apres. 

Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 2; 1.112 citações; 11 

cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógra-

fos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopediologia 

Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 786 a 792. 

WEBGRAFIA ESPECÍFICA: 

1.  Gaion, Patrícia; Autopesquisa Proexológica; verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; Enciclopédia da Conscienciologia; verbete N. 4.903, apresentado no 

Tertuliarium / CEAEC, Foz do Iguaçu, PR; 08.07.19; disponível em: <http://encyclossapiens.space/buscaverbete>; acesso em: 06.06.19; 18h. 


