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Editorial 

Ana Paula Souza, André Luis Resende, Felipe Junqueira, Gustavo Silva, Humberto Matos, Maria Cecí-

lia Resende, Pedro Menezes e Waleska Campos, componentes de Grupo de Pesquisa Conscienciológica em 

Proexologia, no artigo Alicerces para a Consecução da Programação Existencial apresentam, sob a visão 

conscienciológica, as bases essenciais para o desenvolvimento da autoproéxis. 

No artigo Análise Biográfica e Perfilológica de Nikola Tesla sob a Ótica da Proexologia, José Dago-

berto Cunha e Mariane Kaczmarek Jacob, descrevem e analisam a biografia do cientista Nikola Tesla, figura 

essencial para o desenvolvimento tecnológico do Planeta nos séculos XIX e XX. 

Henrique Ribeiro no artigo Balanço Existencial Pessoal: da Recin Autoimposta ao Autocom-

prometimento Intermissivista expõe síntese das reciclagens realizadas pelo autor até o momento, relatando 

as autexperiências existenciais e autopesquisa proexológica. 

No artigo Balanço Pós-Executivo, Beatriz Tenius apresenta estudo sobre os indicadores proexo-

métricos a serem levantados no término da fase executiva da programação existencial visando o equa-

cionamento da acabativa em relação a própria existência intrafísica. 

Maria das Graças Silva, no artigo Liberdade Interassistencial Proexológica, aborda a realização das 

fases da proéxis a partir das autorreciclagens intraconscienciais, do cumprimento dos trabalhos interassis-

tenciais e do aproveitamento evolutivo das oportunidades de convivência grupal. 

Em Proposição de Metodologia de Autopesquisa Proexológica, Patrícia Gaion exemplifica, por 

meio de casuística pessoal, proposta de 16 etapas para a prática da autopesquisa proexológica. 

Ricardo Rezende, no artigo Vantagem da Consecução Proexológica, trata sobre os benefícios, 

ganhos ou proveitos cosmoéticos e evolutivos obtidos pela conscin intermissivista lúcida, resultante da 

dedicação ao cumprimento progressivo e efetivo da autoprogramação existencial. 

Oswaldo Vernet, no artigo Profilaxia da Minidissidência Conscienciológica, analisa o aspecto etio-

lógico e preventivo da minidissidência conscienciológica. 

Ao leitor ou a leitora, este editor deseja bom proveito na leitura, reflexão e estudo racional e crítico 

das experiências e ideias compartilhadas pelos autores dos artigos. 
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