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Resumo: 
Este artigo visa relatar experiências pessoais da autora como fonte de autoconhe-

cimento proexológico e apresentar esclarecimentos sobre a relevância do conteúdo 
relacionado a vivências fenomenológicas e parafenomenológicas na definição de 
princípios autoproexológicos. Procura, igualmente, contribuir com a proposta de in-
dicadores que possam desvendar posturas pessoais favoráveis à concretização da au-
toproéxis. 

 
Abstract: 

This article seeks to discuss the author's personal experiences as source of exis-
tential programological self-knowledge and to present clarifications on the relevance 
of the content related to phenomenological and paraphenomenological existences in 
the definition of self-existential programological principles. She seeks, equally, to 
contribute with the proposal of indicators that can unmask personal postures 
favorable to the materialization of the self-existential program. 

 
Resumen: 

Este artículo tiene como objetivo relatar experiencias personales de la autora, 
como fuente de autoconocimiento proexológico y ofrecer aclaraciones sobre la rele-
vancia del contenido relacionado con las vivencias fenomenológicas y parafenome-
nológicas en la definición de los principios autoproexológicos. El artículo busca, 
también, contribuir con la propuesta de indicadores que puedan descubrir posturas 
personales que favorezcan la materialización de la proexis. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Parapsiquismo. É inarredável a condição parapsíquica das consciências. A pesquisa no domínio do 

parapsiquismo apresenta alto grau de sensibilidade crítica, por ser um tema de caráter subjetivo e, portan-

to, sujeita a interpretações. 

Objetivo. A proposta deste artigo procura chamar a atenção para o papel que o parapsiquismo, 

ainda que incipiente, pode ter nas autorrevelações indicadoras da autoproéxis. 

Argumentação. Numa síntese argumentativa de todo o trabalho, pretende-se, essencialmente, dar 

ênfase para a necessidade de atenção, registros e valorização de tudo o que possa ser sinalizador de 

aprendizagens evolutivas. 
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  Função. Para o proexista, a principal função é saber extrair as lições evolutivas das suas vivências 

diárias e aplicar o seu conteúdo e síntese na definição de valores, ações e tarefas interassistenciais. É atra-

vés da sua especialidade parapsíquica que o proexista compreende e dinamiza a sua realidade multidi-

mensional e amplia, desse modo, a sua atuação assistencial. 

Hermenêutica. No que concerne a saber interpretar o parapsiquismo, nada deve ser desperdiçado, 

de modo a poder aprofundar o entendimento sobre como se constrói uma proéxis. 

Leitura. Enquanto o parapsiquismo trata dos fenómenos paraperceptivos, a leitura multidimen-

sional trata da hermenêutica existencial, área fundamental dentro dos estudos da Proexologia. 

Desenvolvimento. As ideias manifestas neste artigo resultam de associações de ideias levadas a ca-

bo pela autora, as quais confrontam as próprias experiências relatadas, o conhecimento teático sobre pro-

éxis e o aporte do parapsiquismo nas autodeliberações evolutivas. 

Metodologia. Os métodos utilizados nesta pesquisa foram a observação participativa; o relato de 

experiências pessoais ocorridas entre o período de 1986 e 2016 e análise dos dados recolhidos. 

Estrutura. A exposição do tema está organizada nas seguintes seções: 1. Contextualização, na qual 

se explica as motivações para a escrita deste artigo e a importância da paraperceptibilidade, em particular, 

a relação multidimensional amparador-amparando no realinhamento da proéxis; 2. Indicadores, onde se 

destacam alguns indicadores proexológicos e sua relação com o parapsiquismo e o autodesempenho 

proexológico; 3. Descrição e análise de experiências pessoais e sua correlação proexológica, onde se 

apontam lições evolutivas relevantes; 4. Autodefinição proexológica, dando ênfase à definição deste 

conceito e a contribuição do parapsiquismo no seu entendimento; e, por último, 5. Considerações finais. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Casuística. Vale começar por mencionar o processo que originou a decisão de escrever este artigo. 

Considera-se que a casuística da autora possa beneficiar ao entendimento de como funciona o parapsi-

quismo interassistencial, no contexto da autoproéxis. 

Histórico. A autora é de nacionalidade portuguesa, residente no mesmo país e é voluntária da 

APEX (Associação Internacional da Programação Existencial) há dois anos, porém sem estar, no mo-

mento presente, atuante em qualquer área funcional específica desta Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Mas vem canalizando seus esforços no voluntariado ativo em outra IC, a ASSIPI (Associação Interna-

cional de Parapsiquismo Interassistencial). 
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  Proexologia. O fato da autora ter interesse na especialidade Proexologia e entender que o vínculo, 

ainda que somente holopensênico, era fundamental ser mantido, levou a que esta decidisse que iria pelo 

menos fazer o esforço de se organizar para contribuir com artigos para o blog Projeto de Vida. Nessa 

condição, não estaria só a receber as influências positivas de pertencer a tal grupo evolutivo, iria também 

dar, daquela forma, a sua cooperação. 

Desafio. A chamada de trabalhos para envio dos artigos para a Revista Proexologia chamou basta-

nte a atenção da autora, contudo esta considerou que não estaria qualificada para tal, devido, principal-

mente, ao fato de não ter uma pesquisa consistente nessa especialidade. 

Mitigação. Em outro momento, quando tomou conhecimento que faltavam poucos dias para a data-

limite de entrega dos trabalhos, era, ainda assim, muita a vontade de participar. 

Auto-enfrentamento. Um dos aspetos essenciais vivenciados pelos voluntários da Consciencio-

logia é a compreensão da necessidade de se realizar auto-enfrentamentos constantes para galgar novos 

patamares evolutivos. Além disso, a própria realização da proéxis acontece como resultado da produção 

de gescons que auxiliem e esclareçam as consciências. 

Autossabotagem. Eis 3 pensenes autossabotadores que vieram à mente da autora, como a seguir se 

aponta: 

1. “Não sou capaz de escrever um artigo em tão pouco tempo.” 

2. “Não tenho nenhum assunto, relacionado à Proexologia, sobre o qual falar com propriedade.” 

3. “Penso ser melhor dar a minha contribuição com artigos para o blog Projeto de Vida e, quem 

sabe, enviar artigo em nova edição da Revista.” 

 

Emparelhamento. Não é do âmbito deste artigo avaliar as irracionalidades contidas nos pensenes 

expostos. Mais importante será destacar o emparelhamento interassistencial ocorrido entre amparanda e am-

parador. 

Autodesassédio. A título didático, a autora enumerará as etapas vivenciadas, revelando um cres-

cendo autodesassediológico. Tal crescendo deu espaço intraconsciencial, permitindo ao amparador fazer 

o seu trabalho: 

1ª etapa: Negação da autorresponsabilidade proexológica. 

2ª etapa: Vontade íntima de participar.  

3ª etapa: Sinalética energética-parapsíquica ativa. 

4ª etapa: Decisão pessoal de escrever o artigo. 

 



SILVA, Marta M.    O Papel do Parapsiquismo como Elemento 
Autodefinidor Proexológico. 
 

Proexologia, Vol. 2, N. 2 | 2016 

 

 

124
 

 

 

  5ª etapa: Captação de ideias em bloco (transe mentalsomático), incluindo tema de pesquisa, vivi-

ficação na memória de experiências parapsíquicas pessoais (abertura mnemônica) e, por fim, tópicos a se-

rem abordados. 

6ª etapa: Conclusão da escrita do artigo e seu encaminhamento. 

 

Escolhas. Como fica demonstrado neste exemplo, o processo de tomada de decisão é fator essen-

cial na concretização da proéxis e a lucidez quanto à ocorrência da necessidade de escolhas gera, diaria-

mente, a cada minuto, a inevitabilidade de nos posicionarmos evolutivamente.  

Abertura. Quando o pensene constitui-se de autossuperação e interassistencialidade lúcida abrem-

se novas janelas mentais e portas proexológicas, favorecendo, desse modo, o fortalecimento da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

INDICADORES 

Balanço. É necessário salientar que, na avaliação ou balanço da própria programação existencial,  

a conscin conta com diferentes categorias de indicadores, tais como os explicitados no verbete Auto-

desempenho Proexológico, do pesquisador Waldo Vieira. 

Pessoal. Em análise inicial do próprio contexto evolutivo, vale destacar o trinômio patrimônio 

intraconsciencial-recebimentos-retribuições no levantamento dos fatores favorecedores à concretização 

da autoproéxis. 

Definição. Indicadores proexológicos são princípios evolutivos os quais, se valorizados e fomenta-

dos pela conscin, reforçam o senso e atribuição proexológicos. 

Desempenho. Sendo o desempenho proexológico o conjunto de todas as atividades e investimentos 

que a consciência realiza para a manutenção íntegra de sua vida humana e para o desenvolvimento de 

competências de saber-saber, saber-fazer e saber-ser evolutivos, deve este caminhar para o desenvolvi-

mento, em quantidade e qualidade, da assistência de base parapsíquica. 

Análise. Os indicadores apontados a seguir revelam-se elementos importantes na análise do de-

sempenho proexológico, por se constituírem fundamentos determinativos dos acertos históricos pessoais, 

a partir dos quais ocorre a dinamização evolutiva. 

Papel. O parapsiquismo exerce aqui um papel basilar na identificação dos reajustes intraconscien-

ciais e existenciais necessários potencializadores do sinergismo proexológico significado-liderança inter-

assistencial. 
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  Indicadores. Considera-se, em tese, que concorrem para este desempenho proexológico, por ordem 

alfabética, os seguintes indicadores:  
 

 

1. Atributos mentais. Atenção, vontade, senso crítico, associação de ideias e memória. Qual a sua 

qualidade inerente? 

2. Autoconhecimento. Quanto ao funcionamento emocional, gerando a necessidade de prestar 

maior atenção às possíveis conveniências pró-evolutivas. Qual a qualidade do domínio emocional da 

consciência? 

3. Questionamento. Capacidade de questionar as próprias certezas e o hábito de flexibilizar a men-

te para não entrar num engessamento ideológico. Qual a qualidade das próprias convicções? 

4. Decisões. Consulta automática ao arquivo íntimo das experiências/conhecimentos com o fim de 

tomar as melhores autodecisões evolutivas. Qual a qualidade da acuidade empregue à própria 

intencionalidade? 

5. Atenção. Mudanças no padrão das energias rodeando a conscin, despertando a atenção para  

a necessidade de prestar atenção. Qual a qualidade do domínio bioenergético da consciência? 

6. Tranquilidade. Persistência na auto-melhoria e, simultaneamente, tranquilidade para interiorizar 

a ideia de que as coisas levam o seu tempo para amadurecerem. Qual a qualidade da autoanticonfli-

tividade? 

7. Ponderação. Sobre o trinômio contexto-momento-necessidades. Qual a qualidade da abnegação 

da consciência? 

Taquipsiquismo. Os indicadores destacados acima, quando totalmente, dominados pela conscin 

favorecem a condição taquipsíquica da pensenidade, auxiliando, desse modo, a eficiência, a eficácia  

e a assertividade do desempenho proexológico. 

Produção. A autora refere-se, neste caso, ao taquipsiquismo aplicado à realização de gescons 

assistenciais e não ao estado afetivo da hipomania. 

Singularidade. Convém lembrar que toda proéxis, além de exequível, é individualíssima, tendo, 

por isso, o proexista a liberdade de se expressar, deliberar e orientar sua vida da maneira que considerar 

fazer mais sentido para si. Essa liberdade aumenta na medida em que aliar, cada vez mais, autenticidade 

consciencial e foco na qualificação da assistencialidade praticada.  

Cumprimento. A propósito do conceito de proexista, refere-se aquela consciência intrafísica, 

homem ou mulher, que está realizando esforços para cumprir a sua programação existencial e com-

preender, de maneira mais aprofundada, as suas nuances auto-evolutivas e diferenciadoras. 
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Diretrizes. Segundo Vieira (2011, p. 10), “o destino básico da vida – diretrizes fundamentais – da cons-

cin já vem escrito em suas origens biológicas, genéticas e paragenéticas, incluindo-se nesse contexto,  

o Curso Intermissivo, as ideias inatas e a proéxis. Os pormenores da vida humana, no entanto, mudam 

a cada hora”.  

 

Olhar. Ainda que certos detalhes da proéxis possam não estar fixados, cabe à conscin saber olhar 

para o seu corpo, para a sua família, para o seu meio, para os seus interesses e tendências, pois estes, ao 

contarem a sua história, desvendam a necessidade de cuidados, acertos e qualificações. 

Harmonização. O objetivo último do proexista é limpar as pegadas do seu passado, harmonizar as 

suas relações com tudo e todos que o envolvem e criar um campo fértil para uma cada vez maior atuação 

assistencial. 

Aprofundamento. O desenvolvimento parapsíquico, ao permitir conhecer e aprofundar a própria 

realidade multidimensional, permite clarificar a própria história e, com isso, fomentar reconciliações 

interconscienciais e contribuir para o crescimento do potencial evolutivo das consciências. 

 
DESCRIÇÃO  DE  EXPERIÊNCIAS  PESSOAIS  E  SUA  CORRELAÇÃO  PROEXOLÓGICA 

 
Vivências. Seguidamente, serão descritas algumas experiências pessoais parapsíquicas, impactantes 

na vida da autora e que, segundo o seu entendimento, apresentam relação com a autoproéxis. Em alguns 

casos, esta relação pode não ser direta, mas abrem o leque para novas autocognições proexológicas. 

Estilo. De maneira a preservar maior isenção, exatidão e concisão nas descrições, as vivências 

serão descritas por tópicos, em estilo jornalístico e segundo ordem cronológica dos acontecimentos. 

Simplificação. As experiências reproduzidas estão nomeadas, segundo a natureza percebida dos fe-

nômenos e parafenômenos. Ademais, para simplificar a fluência do relato, não houve menção exata 

quanto ao grau de lucidez dos experimentos ocorridos durante o sono do soma. 

Semiconsciente. Por não ter verificado a plena autoconsciência de estar projetada, nos casos no-

meados de projeção, a autora julga que, em alguns dos casos relatados, estaria a vivenciar uma projeção 

semiconsciente. 

Experiência 1: Projeção didática 

1. A autora encontrava-se projetada no cimo de uma espécie de prédio, sem andares e não se conse-

guia ver o fundo. Lá encontravam-se outras consciências. 

2. Havia, apenas, uma beirada de poucos centímetros. 
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 3. O exercício consistia em cada consciência atirar-se, vencendo, desse modo, medos e condiciona-

mentos. 

 

Análise. Ao que tudo indica, era uma criação mental criada por amparadores para promover um 

psicodrama, visando auxiliar aquelas consciências a superar o condicionamento da sensação de queda. 

 

Correlação proexológica. Experiência reveladora do quanto os estados intraconscienciais inter-

ferem e limitam a percepção e manifestação da própria realidade e, por outro lado, como poderemos 

aprender a pensenizar e contribuir com nossas criações mentais para a cura e libertação das consciências. 

Experiência 2: Projeção assistida 

1. A autora encontrava-se projetada numa sala, aos moldes de cursos de campo conscienciológicos. 

2. O campo energético era forte e otimizado por amparadores. 

3. Fui convidada a ir para uma poltrona. 

4. A sensação foi de grande insegurança intraconsciencial. 

5. Seguiu-se um diálogo telepático com um amparador não identificado: “Para realizar uma 

assistência maior, desassediante, você precisa enfrentar este traço. Campos energéticos interassistenciais 

não podem ficar suscetíveis a qualquer assédio que possa perturbar os trabalhos”. 

 

Análise. Tanto a experiência 1 quanto esta apontam a necessidade de autossuperações dos nossos 

conflitos e dificuldades, de modo a aumentarmos a amplitude do nosso bem-estar íntimo e com isso 

contribuirmos para pacificar os ambientes à nossa volta. 

Correlação proexológica.  Pelo teor da experiência, é impactante percebermos o efeito que a nossa 

consciência tem e pode ter sobre os outros, sua evolução e a necessidade de assumirmos a responsabili-

dade do epicentrismo e liderança interassistencial para a concretização da autoproéxis. 

Experiência 3: Projeção assistencial 

1. A autora dirigia-se a uma casa grande, com inúmeras consciências para serem assistidas. 

2. A autora levou um impacto, uma vez que se tratavam de consciências para serem ajudadas dentro 

da área do Yoga do Riso – área de atuação que a autora começava a desempenhar, porém com relutância 

e consciente da premência de realizar várias reciclagens para assumir essa tarefa. 

3. A sensação íntima era, no entanto, de grande motivação e senso de serviço. 

4. Chamou a atenção, também, a perceção clara de ter uma equipe a supervisionar o trabalho, o qual 

se inseria num contexto maior de assistência.  

5. A autora não via essa equipe, mas percebia-se como uma operária – peça de uma engrenagem. 
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Análise. Pelo fato de a autora considerar que tal atividade era uma prática menor, esta experiência 

vem demonstrar que, por menores que sejam os atos assistenciais, fazem diferença no esquema maior da 

evolução. 
 

 

Correlação proexológica. Fica clara para a autora a importância da despreconceituação e da elimi-

nação da megalomania na qualificação autoproexológica. 

Experiência 4: Resgate extrafísico 

1. A autora percebeu-se projetada em uma casa desconhecida. 

2. O padrão pessoal era de tranquilidade e confiança. 

3. Ao chegar ao último piso (espécie de sótão), viu uma consciex assediadora que se apresentava 

perturbada e fazia lembrar uma personagem de filme de terror. 

4. Num movimento rápido, e de surpresa, a autora alcançou a consciex e, de imediato, colocou as 

suas mãos à volta dela. 

5. Naquele momento, exteriorizava energias fraternas para a consciex, a qual transmutou o seu 

visual, passando de uma imagem assustadora para uma aparência vulnerável e receosa. 

6. Depois do relatado, a autora só se recorda de se apresentar e perguntar pelo nome da consciex. 

 

Análise. A experiência relatada revela a importância e o potencial da projetabilidade lúcida como 

ferramenta para aumentar o autoconhecimento e a assistência praticada, uma vez que a autora tinha medo 

de consciexes perturbadas e uma fraca autoimagem assistencial. 

Correlação proexológica. Este episódio vem reforçar a relevância dos esforços no aumento da 

lucidez e das tarefas assistenciais, aproveitando, inclusive, o tempo que a conscin passa a repousar o so-

ma para favorecer e servir a Humanidade e Para-Humanidade. 

Experiência 5: Extrapolacionismo parapsíquico 

1. Num outro período existencial de conflitos familiares, dificuldades, pressões extrafísicas e per-

túrbios intraconscienciais, a autora procurava refletir e organizar as ideias. 

2. A vontade de reconciliar, acertar e esclarecer as consciexes estabeleceu uma conexão com 

amparador. 

3. O padrão de cosmoética, esclarecimento fraterno, pacificação e tranquilidade sentidos, a partir 

desse momento, contrastavam com a perceção extrafísica de assédio, desequilíbrio, cobrança e conflito. 
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  Análise. Esta experiência possibilitou à autora vivenciar, na prática, a factibilidade de estar sob 

grande pressão assediadora, porém sentindo, paradoxalmente, uma tranquilidade íntima sustentável.  

 

Correlação proexológica. A existência deste episódio, o desconforto gerado por sua densidade  

e o resultado final, sentido intraconsciencialmente, pode ser um indicador de estar a autora realizando, 

com êxito, tarefa assistencial ao seu grupocarma interprisiológico, a qual se enquadra nas cláusulas 

pétreas da proéxis. 

Cognição. Qualquer assunto, por mais vivencial e autêntico, apresenta, quase sempre, limitações 

em seu nível de apreensão. Daí que o investimento em cognição e autoconhecimento nunca é demasiado 

para que a consciência denote mais lucidez e liberdade de pensamento – fatores-chave na concretização 

da proéxis. 

Parapsiquismo. O atributo parapsiquismo auxilia-nos a entender melhor a nós mesmos, aos outros 

e as realidades presente no Cosmos, apontando caminhos para o evolutivamente melhor. 

Comunicação. Como sugere a autora Sandra Tornieri (2015), “a comunicação interdimensional  

é realizada, muitas vezes, a partir de mensagens silenciosas. Estas chegam por meio de sinais, pessoas ou 

situações e costumam fazer sentido e ter alguma lógica, para aquele que as capta e quando são aplicadas 

no aprendizado evolutivo”. 

Confluência. No entanto, somente o parapsiquismo não é suficiente para desenvolver conhecimen-

tos, habilidades e atitudes. A proéxis arroga-se a condição desafiadora de conciliar muitos aspetos 

intraconscienciais e extraconscienciais. 

AUTODEFINIÇÃO  PROEXOLÓGICA 

Definição. A autodefinição proexológica é o processo de clarificação e deliberação quanto a va-

lores existenciais e especificidades evolutivas da atuação da conscin em diferentes áreas da vida humana 

e multidimensional, face ao conjunto de informações e para-informações obtidas, promovendo, desse 

modo, posicionamentos lúcidos e cosmoéticos e a ampliação da autolucidez proexológica. 

Segurança. O autoconhecimento paraperceptivo possibilita, então, a identificação, com segurança, 

de sinalizadores proexológicos e a assunção da assertividade evolutiva nas decisões pessoais. 

Auto-organização. A pensenização e condutas diárias da conscin, se corretas, equilibradas e evolu-

tivamente úteis, proporcionam uma base de confiança proexológica, embasada na cosmoética e auto-

organização. 
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  Parapercepciologia. Ao permitir realizar a leitura da envolvência energética dos contextos viven-

ciados pela conscin, o parapsiquismo dá pistas quanto à consistência ou dubiez dos caminhos proexol-

ógicos.  

Discernimento. Deve-se, contudo, ressaltar a necessidade de conciliar o uso das capacidades 

parapsíquicas com as capacidades reflexivas da ponderação, criticidade, cosmovisão e racionalidade, 

objetivando maiores acertos evolutivos. 

Objetivos. O desenvolvimento do parapsiquismo auxilia a conscin no aumento da lucidez, fator 

fulcral na clarificação e acerto das tomadas de decisão e posição pessoais. Contribui, igualmente, para 

sedimentar a autonomia pensênica e existencial da conscin, libertando-a para a qualificação do seu 

serviço interassistencial. 

Diferenciação. Em momentos de viragens existenciais, a conscin precisa sustentar-se energetica-

mente perante a pressão extrafísica assediadora, objetivando o sucesso nos auto e heterodesassédios,  

o que lhe permitirá alcançar neopatamares evolutivos. 

Autoparapsiquismo. De modo a ampliar a capacidade parapsíquica assistencial, a conscin deve 

cuidar de suas próprias emoções e estar em dia com as responsabilidades humanas e autoproexológicas. 

Empatia. Tal como só admitimos e reconhecemos as coisas sobre as quais nos conscientizamos, 

também precisamos ver as consciências e saber olhar suas dificuldades, para entender a realidade 

multidimensional. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Investimento. Como demonstrado neste artigo, parece evidente a inteligência evolutiva e, portanto, 

proexológica por detrás da capacitação parapsíquica interassistencial. 

Abertura. A consciência precisa se abrir para experienciar o polinômio proexológico aprendiza-

gem-orientação-reeducação-resgate.  

Aprendiz. Em matéria de parapsiquismo, há ainda um caminho longo e inexplorado a percorrer, 

fruto da enorme complexidade que envolve as consciências e da sua premência em desenvolver um con-

junto variado de competências transversais e necessárias à aprendizagem e evolução humanas. 

Habilidade. Contudo, concebe-se a hipótese de a conscin possuir inúmeras habilidades parapsíqui-

cas em potencial, as quais poderão despoletar em função dos seguintes factores: equilíbrio emocional; 

vontade aplicada (autodeterminação); autodisciplina; intencionalidade assistencial e desejo de crescimen-

to consciencial. 
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  Resultado. Ao que tudo aponta, a frequência e qualidade dos fenômenos e parafenômenos viven-

ciados é um forte indicador do trabalho especializado do proexista. 

Questionamento. Cabe ao pesquisador aferir, intimamente, do nível de satisfação com sua vida, 

procurando avaliar e entender o possível deficit no desempenho interassistencial. Cogita-se que a causa 

provável poderá ser a procrastinação na realização de certas tarefas e recins, a qual precisa de ser 

colocada na lupa autopesquisística. 

Técnicas. Para colmatar algum gap proexológico, a consciência pode valer-se das seguintes técni-

cas: incremento do trabalho energético; aprofundamento da autopesquisa; decisão de se autoincluir na 

maxiproéxis grupal; não desistir das recins prioritárias autocosmovisiológicas; e, finalmente, aumentar  

a carga de trabalhos interassistenciais. 

Aprendizado. Chegada ao término deste artigo, a autora intenciona correlacionar, na ordem alfa-

bética, a vivência de fenomenologia parapsíquica em interação com as seguintes funções proexológicas: 

A. Autoconfiança nas autodeliberações evolutivas. 

B. Autodespertamento evolutivo. 

C. Auto-enfrentamento energético interassistencial. 

D. Autorreflexões recinológicas. 

E. Clarificação dos processos holocármicos pessoais, grupais e institucionais. 

F. Desbloqueamento da holomemória. 

G. Focalização e qualificação da assistência praticada. 

H. Orientação auto-evolutiva prioritária. 

I. Prospetiva de neopatamares evolutivos. 

J. Sustentação das conexões interdimensionais amparadoras. 

Premissa. Os princípios proexológicos, além de deverem considerar a unicidade de cada consciên-

cia, baseiam-se na seguinte premissa – saber interpretar as inter-relações contextuais evolutivas é saber 

desvendar as nuances auto-evolutivas das dinâmicas grupais e existenciais, também elas únicas e sin-

gulares. 
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