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Resumo:  

      O artigo evidencia a execução das fases da proéxis pelas reciclagens intracons-

cienciais através do autoenfrentamento na realização dos trabalhos interassistenciais 

e do aproveitamento das oportunidades de convivência grupal. A metodologia utilizada 

são instrumentos de autoinvestigação através de anotações, autorganização, interpretação 

e aplicação de técnicas de projeção consciente e tenepes, cujo resultado é a autoconquista 

meritocrática da liberdade interassistencial. 

Abstract:  

      The article evidences the execution of the existential program phases by intra-

consciential recyclings through self-confrontation in the accomplishment of the in-

terassistive works and of the use of the opportunities of in group coexistence. The used 

methodology is self-investigation instruments through annotations, self-organization, 

interpretation and application of conscious projection techniques and penta, whose result 

is the meritocratic self-conquering of the interassistive freedom.   

Resumen:  

      El artículo evidencia la ejecución de las fases de la proexis mediante los reciclajes 

intraconcienciales  a través del auto-enfrentamiento en la realización de las tareas  inter-

asistenciales y del aprovechamiento de las oportunidades de convivencia grupal. La me-

todología utilizada se ha basado en instrumentos de auto-investigación mediante anota-

ciones, auto-organización, interpretación y aplicación de técnicas de proyección cons-

ciente y teneper, cuyo resultado ha sido la auto-conquista meritocrática de la libertad 

interasistencial. 

 

         INTRODUÇÃO 

Contexto. Ao conhecer as ciências Projeciologia e Conscienciologia, a autora sentiu afinidade 

com as ideias propostas, e, através dos cursos e voluntariado, percebeu os indícios da autoprogramação 

existencial pelos trabalhos voluntários assistenciais realizados de divulgação de eventos em Instituição 

Conscienciocêntrica (IC), considerados oportunidades evolutivas. 
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Objetivo. O objetivo do artigo é apresentar os períodos correspondentes às fases da proéxis da 

autora, a partir do levantamento e análise dos trabalhos assistenciais realizados, concomitante às reci-

clagens intraconscienciais, possibilitadoras da conquista da liberdade interassistencial. 

Desenvolvimento. A autora parte da hipótese de o desenvolvimento da autoproéxis ter iniciado desde 

a infância da autora, pelas ações interassistenciais praticadas nos grupos sinalizadores dos indícios do próprio 

mandato existencial, identificados a posteriori, após o contato com a Conscienciologia, através dos campos 

parapedagógicos de cursos dos quais participou, autopesquisas laboratoriais, recuperação de cons e da teática. 

Estruturação. O artigo está estruturado em 4 seções: 

I.  Metodologia.  

II.  Pré-Conscienciologia. 

III.  Recomposição Grupal. 

IV.  Liberdade Interassistencial Proexológica. 

I.  METODOLOGIA 

Instrumentos. No desenvolvimento da autopesquisa apresentada neste artigo, foram utilizados, 

pelo menos, 5 métodos e ferramentas de autoinvestigação, dispostos na ordem alfabética: 

1.   Anotações: análise dos autorregistros pesquisísticos. 

2.  Autorganização: levantamento de metas e meios cosmoéticos para realizar a proéxis. 

3.  Interassistência: prática da técnica da tenepes. 

4.  Interpretação: análise das vivências através dos fatos, parafatos e exemplos. 

5.  Projeção consciente retrocognitiva: patrocinada pelo amparador para entendimento do aqui  

e agora, através do acesso de flash de vida passada de conscin antagônica. 

II.  PRÉ- CONSCIENCIOLOGIA 

Ações. A pré-Conscienciologia compreende as ações assistenciais preparatórias, antes de a autora 

conhecer a Conscienciologia, ainda inconsciente em relação à autoproéxis, mas sinalizando, através dos 

resultados e exemplos, as condições propícias à recomposição grupal. 

Grupo. A convivência com o grupo familiar proporcionou a recuperação de cons e a execução da 

pré-proéxis, considerando as próprias características peculiares e as atitudes da autora desde a infância. 

Exemplos. Eis 10 exemplos do âmbito familiar, dispostos na ordem alfabética, utilizados para as 

autopesquisas e aprofundamento quanto aos aspectos inatos indicadores da pré-proéxis: 



49 

 

01.  Abertismo: interação com as pessoas sem discriminação e preconceito. 

02.  Autenticidade: franqueza e objetividade nas interações em geral. 

03.  Autoesforço: gosto pelo trabalho. 

04.  Bom humor: alegria e disponibilidade. 

05.  Empreendedorismo: empreendimento próprio do pai. 

06.  Iniciativa: disposição para fazer acontecer empreendimentos sadios. 

07.  Interassistencialidade: gosto por ajudar as pessoas. 

08.  Natureza: ambiente com significativa energia imanente. 

09.  Otimismo: olhar positivo perante a vida. 

10.  Paraperceptibilidade: valorização do trinômio feeling-pressentimento-intuição. 

Atitudes. Eis 8 exemplos ilustrativos, dispostos na ordem alfabética, relativos às atitudes da 

autora, no período pré-Conscienciologia: 

1.  Autenticidade: manifestação do trinômio objetividade-clareza-transparência. 

2.  Benignidade: capacidade de ver o lado bom das pessoas e das questões em geral. 

3.  Empreendedorismo: realização do próprio negócio profissional. 

4.  Gestão: aplicação da liderança facilitadora nos mais variados contextos. 

5.  Interassistência: atenção e ajuda ao grupo familiar. 

6.  Ortocomunicabilidade: estancamento de distorções e fofocas. 

7.  Ortopensenidade: manutenção do ato de pensar bem das pessoas, mesmo em situações adversas. 

8.  Pragmatismo: busca por soluções saudáveis e realistas visando o melhor para todos. 

Aprendizado. Na fase pré-proéxis, a autora residiu com outros grupos, os quais lhe proporciona-

ram aprendizados inestimáveis em relação à ajuda mútua, em função das necessidades circunstanciais. 

Oportunidade. Eis, na ordem cronológica, 3 oportunidades de convivência passíveis de ampliar  

o entendimento dos aprendizados da autora: 

1.  Infância: residiu com a avó materna. 

2.  Adolescência e início da adultidade: residiu com duas tias paternas em períodos distintos. 

3.  Adultidade: residiu em casa de amiga; residiu em pensão de conhecida. 

Adaptabilidade. Os aprendizados corroboraram a adaptabilidade aos contextos, com foco nas in-

terrelações sadias, cujo saldo positivo favoreceu a recuperação da memória quanto à interassistência. 
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Dificuldades. As características trafarísticas do grupo familiar e também da autora, posturas ima-

turas, algumas superadas, outras em superação. Eis, na ordem alfabética, 4 posturas dificultadoras da 

consecução da autoproéxis, para aprofundamento de suas raízes: 

1.  Ansiedade. 

2.  Ingenuidade. 

3.  Intimidação. 

4.  Irritabilidade. 

Assistência. Pelas análises da fase pré-proéxis, houve o movimento de assistência ao grupo, a partir 

do exemplo da autora enquanto epicentro consciencial familiar, em função da intimidação causando in-

constância no líder do grupo familiar e consequente desequilíbrio no grupo, principalmente a sustentabili-

dade financeira. 

Hipótese. Pelas pesquisas atuais, há hipótese de o grupo ter convivido com consciex assediadora 

do passado remoto, com algumas características semelhantes de imaturidades. 

Acidente. A consequência foi a vivência de acidente de percurso do grupo familiar, com estigma 

assediador, provocando desorientação, dispersão e desequilíbrio financeiro ao grupo. 

Consequências. Houve atraso para a autora realizar estudos acadêmicos, em função de mudanças 

constantes, desorientação dos líderes familiares e dos irmãos, com perdas financeiras, sem haver quem 

pudesse ajudar aos demais. 

Autodeterminação. A autora, com autodeterminação, buscava ajudar de acordo com as possibili-

dades reais, mantendo o foco no propósito principal: a busca de soluções plausíveis. 

Facilitadores. Após conhecer a Conscienciologia, a autora iniciou pesquisas para compreender 

as questões grupais, a proéxis e identificar as próprias posturas facilitadoras nos processos, implícitas 

no modus operandi pessoal. 

Autocompreensão. Eis, na ordem alfabética, 5 posturas contribuidoras para a ampliação do 

autoentendimento consciencial: 

1.  Autocoerência. 

2.  Pacifismo. 

3.  Resiliência. 

4.  Teática assistencial. 

5.  Verbação. 
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Materialização. A partir do autoentendimento, segundo Mota (2016, p. 153) “quando lúcida, a cons-

cin ex-aluna de Curso Intermissivo sente necessidade indubitável de honrar sua procedência extrafísica 

através da materialização das cláusulas da proéxis”. 

III.  RECOMPOSIÇÃO GRUPAL 

Recomposição. A fase consecutiva compreende a recomposição grupal, reorganização, recon-

ciliação, retratação através da oportunidade dos trabalhos interassistenciais, nos grupos em geral. 

Grupos. Os grupos são formados de acordo com as conexões dos trafores e trafares, quesitos ne-

cessários para possibilitar o desenvolvimento das dinâmicas para as autossuperações. 

Proéxis. Segundo Vieira (2003, p. 9), “a proéxis pessoal é a programação existencial específica 

de cada consciência intrafísica (conscin) em sua nova vida nesta dimensão humana, planejada antes do 

renascimento somático (ressoma) da consciência, ainda extrafísica (consciex)”. 

Trabalho. A partir dos trabalhos interassistenciais no voluntariado do Instituto Internacional de 

Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), foi possível a recomposição grupal, pela implementação de 

neoideias, cujo autoenfrentamento da autora foi desafiador em função da intimidação, efeito de represá-

lias de grupos do passado com atuação junto a algumas conscins afins dos grupos em geral. 

Autodeterminação. Apesar das “ameaças” intimidatórias, a autora seguiu em frente com autode-

terminação, ciente da necessidade das atualizações propostas. 

Superação. A cada superação, a autora tornava-se mais autoconfiante e percebia a relevância da 

continuidade das tarefas interassistenciais. 

ECP1. A apreensão de ideias do Curso Intermissivo (CI) durante a participação no curso Exten-

são em Conscienciologia e Projeciologia (ECP1) em 1996, corroborou a projeção consciencial da au-

tora em 2000, onde consciex imatura, provável assediador, tentou impedi-la de entregar panfletos e co-

locar cartazes em determinada loja, ao se dirigir à proprietária do respectivo estabelecimento falando ao 

funcionário: “não acredite nela, é tudo mentira, isso não funciona, ela só fala mentira”. 

Reação. A reação da autora foi de continuidade ao concluir ser provavelmente atividade futura 

a ser realizada quando iniciasse o voluntariado oficialmente, pois já ajudava em algumas tarefas, tais 

como: convidar amigos para os cursos e palestras e transportar alunos para os cursos de imersão do IIPC. 

Reciclagem. Ao exercer a proéxis iniciando o voluntariado, através das propostas de ações atuali-

zadas para promover a interassistência grupal, foi possível a reciclagem concomitante com a recom-

posição grupocármica, a partir do autoenfrentamento das propostas e respectivos efeitos. 
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Exemplos. Eis 11 exemplos de oportunidades de autenfrentamento, possibilitando as autorreci-

clagens intraconscienciais com autodeterminação sadia: 

01.  Ano de 2001 – Organização de vários cursos do IIPC e início da Tenepes. 

02.  Ano de 2001 – Itinerância na condição de voluntária em cursos do IIPC. 

03.  Ano de 2002 – Coordenação do setor de Comunicação do IIPC-BH. 

04.  Ano de 2007 – Formação docente conscienciológica. 

05.  Ano de 2008 – Itinerância parapedagógica conscienciológica. 

06.  Ano de 2009 – Coordenação do setor de Conscienciocentrologia do IIPC-BH. 

07.  Ano de 2015 – Apresentação de artigo no II Encontro Internacional da Paz (IIPC). 

08.  Ano de 2016 – Apresentação de artigo no Congresso de Empreendedorismo Evolutivo (IIPC). 

09.  Ano de 2017 – Escrita de Curso Livre pessoal. 

10.  Ano de 2018 – Apresentação de verbete conscienciológico pessoal. 

11.  Ano de 2019 – Apresentação no Seminário de Pesquisas do IIPC-BH. 

Recomposição. A recomposição grupal inclui os grupos familiar, profissional e de voluntariado. 

Tendo em vista a autora, ao propor ideia inovadora, gerar conflitos e antagonismo em alguns com-

ponentes dos respectivos grupos, simultaneamente. 

Projeção. A fim de propor soluções cosmoéticas, através de projeção retrocognitiva patrocinada 

pelo amparador, a autora conseguiu acessar fragmento da vida passada humana na condição de conscin 

antagônica à proposição de mudanças, sendo a atitude no passado, em comparação com a postura e as 

energias, semelhantes àquele momento na atual vida intrafísica (ano 2003). 

Assistência. Com a apreensão das informações, foi possível assistir à conscin, de maneira ade-

quada, diante de situação complexa de autoenfrentamento intimidatório. 

Complexidades. Diante das complexidades, de acordo com Vieira (2003, p.62), “muitas pessoas 

evitam assumir a pressão da realidade das suas ideias inatas, e se alienam, por autocorrupção franca” 

Grupocarma. As reciclagens da autora propiciaram a recomposição com o grupocarma familiar 

a partir do exemplarismo pessoal, tendo em vista haver no grupo o predomínio do trafar da ansiedade resul-

tante da intimidação, com as consequências de desestabilização da estrutura financeira, emocional, aniqui-

lando a autoconfiança, possivelmente promovida por assediador procurando dar “chute no pau da barraca”. 

Tares. Diante dessas circunstâncias, a postura adotada pela autora foi aplicar a tarefa do escla-

recimento enquanto prática desassediadora. 
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Impacto. As reciclagens da autora e a recomposição com o grupal familiar impactaram positiva-

mente nos grupos profissional e de voluntariado. 

Ciclo. A cessação do ciclo de investidas do grupo de consciex assediadoras lideradas pelo asse-

diador-mor, promoveu mudanças escancaradas nos grupos, principalmente o familiar. 

Exemplos. Eis 3 exemplos, na ordem alfabética, para esclarecer as mudanças para melhor: 

1.  Grupo familiar: a retomada dos estudos; melhoria financeira; leveza. 

2.  Grupo profissional: o afastamento de clientes suscetíveis a auto e heterassedialidade e aproxi-

mação de clientes parceiros éticos. 

3.  Grupo voluntariado: as reconciliações; retratações; convivialidade sadia. 

Aceleração. Ao aplicar a técnica da tenepes desde 2001, houve considerável aceleração das mu-

danças, pela assistência diária aos grupos de conscins e consciexes do passado remoto, pela otimização 

do espaço-tempo holossomático. A partir dos recursos utilizados pela conscin para exercer o protago-

nismo da autoproéxis, considerando o soma perecível e de durabilidade efêmera. 

IV.  LIBERDADE INTERASSISTENCIAL PROEXOLÓGICA 

Liberdade. A acabativa é sinalizada pela liberdade expandida ao concluir a recomposição grupal. 

Definição. A liberdade interassistencial proexológica é a autoconquista meritocrática para fazer 

assistência aos grupos de conscins e consciexes quando necessário e possível, com respeito aos autolimi-

tes, sem medo, restrições, ameaças, intimidação, submissão, constrangimentos, em quaisquer circunstâncias. 

Expansão. A interassistencialidade indica a expansão da atuação da conscin. Segundo Vieira 

(2003, p. 1.111) “a liberdade é o limite do poder pessoal cosmoético perante a evolução consciencial”. 

Conquista. Durante a participação no Curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador do IIPC 

em 2006, foi possível identificar a própria liberdade, através do esboço do artigo Liberdade Conscien-

cial, trazendo os indícios da recomposição grupal já em fase final. 

Cursos. Ao participar de outros cursos posteriormente, a palavra liberdade se mostrou presente 

nas ideias e insights, indicando o alcance e expansão, pela responsabilidade proexológica. 

Exemplos. Eis 5 momentos significativos, dispostos na ordem cronológica, ao participar de cur-

sos de Conscienciologia, onde a palavra liberdade surgiu de maneira ostensiva: 

1.  Acomplamentarium (2007): liberdade capaz de ajudar outras consciências a se libertarem. 

2.  Autopesquisa Projeciológica (2012): as correlações com a palavra liberdade. 

3.  Autopesquisa Projeciológica (2013): a liberdade de fazer assistência aos grupos. 
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5.  Escola de Projeção Lúcida - Módulo Autoconscienciometria (2013): liberdade assistencial 

em contraponto à intimidação. 

4.  Dinâmica Parapsíquica Aplicada à Paradireitologia (2018): o direito e o paradireito do 

exercício da liberdade assistencial. 

Gescons. A partir da apresentação do primeiro artigo publicado, Autodeterminação Pacificadora 

no II Encontro Internacional da Paz realizado pelo IIPC em 2015, a autora percebeu mais facilidade 

para gerar novas gescons e dar continuidade à divulgação das ideias a partir da escrita de artigos, 

verbetes e livros, tendo em vista a autoproéxis. 

Patamar. Houve mudança de patamar com a participação da autora na equipe do setor Técnico Cien-

tífico do Centro Educacional de Autopesquisas do IIPC-BH, com a função de coordenadora da equipe do 

Seminário de Pesquisas, e preceptoria para os interessados em praticar a conscieniografia. 

Preceptoria. A partir de 2018, a autora iniciou o trabalho de preceptoria aos interessados em de-

senvolver as autopesquisas, sendo oportunidade ímpar de interassistência, proporcionando liberdade 

a partir do modus operandi atualizado. 

Divulgação. A autora avançou da divulgação das neociências Projeciologia e Conscienciologia 

através da panfletagem, inicialmente, à divulgação das pesquisas via docência, participação em 

congressos, seminários e autopublicações, frutos das autorreciclagens. 

Socin. Em 2015, a autora desenvolveu o curso Autogestão da Liderança, em parceria com amiga 

pesquisadora da Conscienciologia, em bases esclarecedoras quanto à responsabilidade do exercício da 

liderança cosmoética nas organizações em geral e nos grupos familiares. 

Aqui e agora. Enquanto escrevia o presente artigo (2019), a autora foi convidada para coordenar  

o setor Técnico Científico do IIPC-BH, junto com outra colega. Aceitando o desafio pela oportunidade 

de interaprendizado e o exercício da liberdade interassistencial visando à autoevolução. 

Autoevoluciologia. Em 2018, ao participar do laboratório de Autevoluciologia no Centro de Al-

tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), a autora consultou o livro Conscienciograma e o abriu 

aleatoriamente na pergunta 1.071: “Qual o seu discurso e os seus conceitos em relação ao intercâmbio 

de informações e à fricção das cabeças intrafísicas?” (VIEIRA, 1996, p. 159). 

Energias. Sentada no sofá a autora aplicou a técnica da mobilização básica das energias 

(MBE) para buscar as respostas. 

Projeção. Em seguida, deitou-se na cama e captou informações para fazer correlação com a per-

sonalidade Cyrano de Berjerac (1619-1655), cuja leitura e anotações haviam sido realizadas ao entrar 
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no laboratório e retiradas da pasta Personalidades Históricas: “Berjerac defendeu em seus trabalhos  

a liberdade de criação através da fantasia. (...) seu estilo fantasioso e brilhante inspiraria mais tarde 

escritores de grande talento, como Swift e Voltaire”. 

Proibição. Naquela época, houve a necessidade de Cyrano de Berjerac escrever daquela forma 

análoga em função da proibição da liberdade de escrever ideias originais claras. 

Atualidade. Nos tempos atuais, pode-se escrever e falar de forma clara, autêntica, ideias libertárias, es-

clarecedoras sobre a evolução das consciências. Não precisando ter medo e se sentir intimidado ao expô-las. 

Megadeterminação. Segundo Vieira (2014, p. 1.029), “O mais sábio é quem alimenta minipre-

tensões, planejamentos médios e megadeterminação”. 

Prevenção. Eis 5 atitudes, na ordem alfabética, planejadas e preventivas adotadas pela au-

tora, em relação à intimidação: 

1.  Anticonflitividade: atenção à sinalética extrafísica relacionada a conflitos iminentes de intimidação. 

2.  Antidispersividade: foco nas ações para realização da autoproéxis. 

3.  Autopensenidade: autovigilância dos pensenes. 

4.  Energossomaticidade: autoprofilaxia energética diária. 

5.  Intraconsciencialidade: autobservação incessante. 

 

Autopensenidade. Considerando o fato de os pensenes estruturarem a manifestação da consciên-

cia, segundo Vieira (2007, p. 982) “a autopensenidade lúcida é a primeira e a máxima liberdade”. 

Efeitos. Eis 8 efeitos das reciclagens promotoras da mudança de patamar rumo à liberdade in-

terassistencial, dispostos na ordem alfabética: 

1.  Assertividade: expansão da comunicabilidade assertiva (foco no trabalho tarístico e autotrafores). 

2.  Eficácia: sincronicidades e maior ganho de tempo. 

3.  Integridade: sintonia do materpensene + trafor = automotivação proexológica. 

4.  Interassistencialidade: enriquecimento da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

5.  Intercompreensibilidade: ampliação da intercompreensão (empatia). 

6.  Mediação: aprimoramento do know how para resoluções de conflitos. 

7.  Neoverponogenia: portal de acessibilidade a neoinformações evolutivas. 

8.  Traforismo: desenvolvimento de novas habilidades para novos desafios. 

Taxologia. Sob a perspectiva da liberdade interassistencial, eis, dispostas na ordem alfabética, 30 

frases para expansão do assunto abordado: 
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01.  Liberdade interassistencial acelera a autodesperticidade. 

02.  Liberdade interassistencial afiança amparo. 

03.  Liberdade interassistencial amplia com aplicação das técnicas projetivas. 

04.  Liberdade interassistencial aproxima afetos e desafetos. 

05.  Liberdade interassistencial chama a atenção para a expansão da cosmoética. 

06.  Liberdade interassistencial conduz à autolibertação. 

07.  Liberdade interassistencial deslinda o entendimento da Conviviologia. 

08.  Liberdade interassistencial dinamiza o trabalho junto aos líderes de grupos evolutivos. 

09.  Liberdade interassistencial dinamiza os desafios da autopesquisa. 

10.  Liberdade interassistencial expande o acesso à Extrafisicologia. 

11.  Liberdade interassistencial extrapola o paradigma consciencial. 

12.  Liberdade interassistencial favorece a profissão quando cosmoética. 

13.  Liberdade interassistencial gera efeitos positivos no grupocarma. 

14.  Liberdade interassistencial implica em estudo da Intraconscienciologia. 

15.  Liberdade interassistencial acarreta em autorrresponsabilidades maiores. 

16.  Liberdade interassistencial impulsiona a identificação da sinalética parapsíquica pessoal. 

17.  Liberdade interassistencial intensifica o exercício da liderança evolutiva multidimensional. 

18.  Liberdade interassistencial necessita de acuidade consciencial. 

19.  Liberdade interassistencial otimiza o trabalho junto aos líderes de grupos evolutivos. 

20.  Liberdade interassistencial pede registros constantes dos acontecimentos. 

21.  Liberdade interassistencial possibilita maior assistência no fluxo docente. 

22.  Liberdade interassistencial permite a revisão da autoproéxis com auxílio de amparador extrafísico. 

23.  Liberdade interassistencial propicia tranquilidade íntima maior. 

24.  Liberdade interassistencial proporciona acesso ao Curso Intermissivo pré-ressomático. 

25.  Liberdade interassistencial proporciona exemplarismo para as consciexes intimidadoras. 

26.  Liberdade interassistencial qualifica a Conscienciocentrologia. 

27.  Liberdade interassistencial qualifica a convivência afetiva familiar. 

28.  Liberdade interassistencial suscita autodeterminação pacificadora. 

29.  Liberdade interassistencial tem relação com a lei de causa e efeito. 

30.  Liberdade interassistencial visa prontidão assistencial durante as 24 horas do dia. 
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Conexões. As conexões da liberdade interassistencial podem amplificar a atuação interassisten-

cial da conscin e segundo Vicenzi (2011, p.143 e 144), “a vivência da policarmalidade, liberdade 

máxima da consciência, só pode ser alcançada após eliminação do medo de se enfrentar os débitos 

pessoais, saneando as condições egocármicas e grupocármicas”. 

Resgate. A partir do exemplarismo pessoal, foi possível o resgate de componente do grupo fami-

liar, em situação capaz de se transformar em melin e, posteriormente, melex. Ao buscar as autoatuali-

zações optou pelo paradigma consciencial, retomando os estudos na área da saúde (autodidatismo). 

CONCLUSÃO 

Proéxis. A autoproéxis elaborada pela consciex intermissivista juntamente com o orientador 

evolutivo associada à dedicação ou empenho evolutivo possibilita índice maior de acertos. 

Planejamento. O planejamento proexológico tem relação com as autocompetências adquiridas 

e a serem desenvolvidas, incluindo, por exemplo, o epicentrismo interassistencial lúcido. 

Grupos. A vida humana é o encadeamento de interrelações grupais, e o melhor evolutivamente  

a fazer é a convivência pacífica, seguindo o princípio do menos doente assistir ao mais doente. 

Paz. A realização da autoproéxis, cujos pilares são assistenciais e cosmoéticas, é meio evolutivo 

de atingir a verdadeira paz íntima, sendo necessário a convivência sadia, em bases fraternas, na con-

dição de minipeça lúcida do maximecanismo interassistencial. 
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