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Histórico. O 1° registro em livro do vocábulo Proéxis ocorreu em 1994 no tratado 700 Experimentos 
da Conscienciologia de autoria do pesquisador Waldo Vieira (1932–2015). E a Proexologia – especia-
lidade da Conscienciologia aplicada aos estudos e pesquisas da programação existencial (proéxis) pessoal 
e grupal das conscins em geral, e respectivos efeitos evolutivos, foi registrada pela primeira vez em 1997 
no livro 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos, obra do mesmo autor. 

Publicações. Waldo Vieira abordou o tema programação existencial (proéxis) em outros livros, por 
exemplo: Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; Cons-
cienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 100 Testes da Conscienciometria; Manual 
da Dupla Evolutiva; Manual da Proéxis: Programação Existencial; Temas da Conscienciologia; Homo 
sapiens reurbanisatus; Enciclopédia da Conscienciologia.  

Campo. Além das obras do pesquisador Waldo Vieira, outros pesquisadores publicaram artigos, 
verbetes e livros abordando sobre o tema programação existencial auxiliando no desenvolvimento desse 
campo científico. 

Instituição. Na tertúlia de 4 de julho de 2006, Waldo Vieira propôs a criação de instituição cons-
cienciocêntrica especializada em Proexologia. Em 20 de fevereiro de 2007 foi fundada a Associação Inter-
nacional de Programação Existencial. 

Lançamento. No ano de 2015, a APEX promove o lançamento da 1ª publicação técnico-científica 
de programação existencial, obra importante para disseminação de pesquisas sobre a Proexologia. 

Edição. Na 1° edição, a revista contempla os trabalhos apresentados no I Congresso Internacional 
de Proexologia, evento realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2015 em Foz do Iguaçu, PR. Esta edição 
inclui 15 trabalhos inéditos de pesquisadores proexistas. 

CPC. A pesquisadora Renata Ishi, no artigo A Consecução da Proéxis por meio da Elaboração  
e Aplicação do Código Pessoal de Cosmoética (CPC), argumenta sobre a importância de aplicar a fórmula 
da retribuição pessoal para identificar a proéxis e da vivência teática do CPC a fim de se obter êxito na 
consecução da autoproéxis. 

Biografia. Pedro Borges, em A Força de Wilber: Análise Proexológica de William Wilberforce, 
analisa, do ponto de vista da Proexologia, a biografia de William Wilberforce (1759-1833), filantropo  
e político abolicionista inglês. 

Retrovida. No artigo Análise Proexológica de Indícios de Retrovida Pessoal, Ricardo Rezende, 
examina os achados e indícios de existência intrafísica pretérita do próprio autor, sob o enfoque proexo-
lógico. 

Sincronicidade. Ao abordar o tema Assunção Proexológica e Qualificação das Ocorrências de 
Sincronicidades, Cícero Schünemann, apresenta a hipótese na qual o engajamento na autoproéxis possi-
bilita maior conexão ao maximecanismo evolutivo. 
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Ferramenta. Caio Polizel, em Autoplanejamento Proexológico: Ações Práticas ao Completismo 
Existencial, propõe, descreve e avalia ferramenta de acompanhamento e controle para melhoria do autor-
rendimento proexológico. 

Projeção. No artigo Extrapolacionismo Proexológico: Relato de Experiência, Kao Pei Ru narra 
experiência projetiva lúcida retrocognitiva e apresenta a vivência como hipótese de expansão mental-
somática – fenômeno projetivo capaz de permitir o acesso a informações sobre a autoproéxis. 

Proexometria. Em Fundamentos da Proexometria, Laênio Loche, explicita os parâmetros e indi-
cadores para avaliação proexológica da autoproéxis e utiliza o método comparativo e analógico como 
estratégias de pesquisa para a elaboração de modelo hipotético. 

Trafores. Tatiana Lopes, apresenta metodologia para o levantamento dos traços-força e técnicas 
para empregá-los na consecução da proéxis no artigo Identificação e Aplicação Lúcida dos Autotrafores 
na Consecução da Proéxis. 

Dissidência. Em Maxidissidência do Militarismo, Alexandre Daibert, expõe estudo das vivências 
pessoais no contexto da carreira de oficial da Força Aérea Brasileira e o processo de afastamento deli-
berado da corporação, gerada pela renovação maior do próprio autor. 

Ativismo. Milena Mascarenhas, no artigo O Ativismo Proexológico com base na Para-História 
Pessoal, discute a necessidade íntima da conscin em defender grupos, doutrinas, ideologias ou políticas  

e relaciona o assunto com as raízes do passado e as cláusulas proexológicas. 
Desviacionismo. Com o título Profilaxia dos Desvios de Programação Existencial: Evidências Em-

píricas, Gabriel Aguiar, divulga o resultado de pesquisa sobre as causas mais comuns de desvio de proéxis 
e propõe ações ou técnicas profiláticas. 

Prospectiva. Wildenilson Sinhorini, em Prospectiva Proexológica: uma Técnica para Auxiliar na 
Consecução da Proéxis, propõe o uso de ferramenta cosmovisiológica para antecipar ocorrências futuras 
de maneira a reduzir a incerteza ou evitar equívocos na consecução da proéxis. 

Senhas. Ao tratar do assunto Senhas Proexológicas: a Importância da Identificação de Códigos 
Pessoais para o Direcionamento de Proéxis, Maria Cristina Mazzini, refere-se a senhas que podem sina-
lizar caminhos a seguir quanto as diretrizes proexológicas favorecendo o cumprimento da proéxis. 

Recin. No artigo Superação do Autoritarismo como Condição para o Compléxis, Isolete Nágera, 
discorre sobre o perfil autoritário enquanto travão para a consecução da proéxis pessoal e grupal.   

Holopensene. Virgínia Sibon, encerra a edição com o artigo Técnica Serenológica com Foco no 
Completismo Existencial Diário, e apresenta a técnica de sintonização com o holopensene serenológico 
visando catalizar as autorreciclagens e alcançar o compléxis. 

Ricardo Rezende e Caio Polizel  

Editores 

 

 


