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Resumo:  

      O presente trabalho aborda a importância de estabelecer relação entre a fórmula da 

retribuição pessoal para a identificação da proéxis e elaboração e aplicação do Código 

Pessoal de Cosmoética como técnica para a consecução da proéxis pessoal da conscin 

intermissivista lúcida, elaborado com base nos conceitos teóricos da Conscienciologia 

e na experiência pessoal desta autora. 

 

Abstract:  

      The present work approaches the importance of establishing relationship between 

the formula of personal retribution for the identification of the existential program and 

the elaboration and application of the Cosmoethics Personal Code as technique for the 

consecution of the personal Existential Program of the lucid intermissivist intraphy-

sical consciousness, elaborated with base in the theoretical concepts of Conscientio-

logy and in this author's personal experience. 

 

Resumen:  

      En este trabajo se trata la importancia de establecer una relación entre la fórmula 

de la retribución personal, para identificacíon la proexis, la elaboración y aplicación 

del Código Personal de Cosmoética como técnica para cumplir la proexis personal de 

la concin intermisivista lúcida, elaborado en base a los conceptos teóricos de la Cons-

cienciología y la experiencia personal de esta autora. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Objetivo. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar e sugerir a aplicação da fórmula da re-

tribuição pessoal para a identificação da proéxis, junto à elaboração e vivência do Código Pessoal de 

Cosmoética (CPC), a fim de se obter êxito na consecução da autoproéxis. 

Proéxis. A programação existencial, ou proéxis, consiste na planificação da existência intrafísica,  

a partir de metas ou objetivos pretendidos pela consciência ainda no período intermissivo, ou antes de 

ressomar para a vida humana (VIEIRA, 2005, p. 9). 
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Propósito. A proéxis é pautada nos trafores, ou traços-força, competências, habilidades da consci-

ência e tem por objetivo a evolução pessoal, ou egocármica, e grupal, ou grupocármica, e, por vezes, tam-

bém, a evolução policármica, quando envolve projetos evolutivos e grupos de abrangência universais, 

sempre por intermédio da interassistencialidade entre as consciências. 

Quanto maior o nível qualitativo de experiência e de conhecimento da conscin, maior a abrangência 

e responsabilidade grupal de sua proéxis (VIEIRA, 2005, p. 26). 

Cons. O restringimento intrafísico gerado pela ressoma enseja na limitação temporária da lucidez da 

consciência, que passa a se adaptar ao novo corpo intrafísico e recuperar cons, ou unidades de lucidez, na 

medida em que o soma amadurece e a conscin adquire experiências holossomáticas que incentivam  

a recuperação de ideias inatas e da holomemória. 

Autolucidez. Tal processo de “esquecimento” é importante para a inserção e adaptação da cons-

ciência à nova vida humana, porém dificulta a identificação clara dos termos da programação existencial 

pela conscin e, não raro, gera inseguranças, desvios, perda de tempo e de oportunidades evolutivas pela 

consciência, ainda “míope” quanto aos objetivos e possibilidades de sua existência. 

Especialidade. Nesse sentido, a Proexologia é a especialidade da Conscienciologia que visa auxi-

liar as consciências a identificar e a praticar a sua programação existencial individual, específica e perso-

nalíssima. 

Priorizações. A consecução satisfatória da proéxis, que leva ao completismo existencial, ou com-

pléxis, é definida pela qualidade das priorizações realizadas pela consciência, demonstrando inteligência 

evolutiva, mais alinhadas às opções lúcidas realizadas no período intermissivo, enquanto usufruia de 

maior lucidez e visão de conjunto. 

IE. A inteligência evolutiva pode ser desenvolvida pela consciência a partir do exercício diário da 

opção pelo mais sadio, evolutivo, cosmoético e assistencial, beneficiando a si mesmo e aos demais com-

passageiros evolutivos. Ainda que não pareça tarefa fácil, a inteligência evolutiva pode ser desenvolvida  

e conquistada como qualquer outro módulo de inteligência humana, ou seja, a partir da autodeterminação, 

esforço e persistência. 

Bases. Na vida humana, a conscin necessita estabelecer bases importantes para o desenvolvimento 

da programação existencial, a exemplo da saúde pessoal, a autodisciplina cotidiana e o próprio sustento 

econômico-financeiro (VIEIRA, 2005, p. 27). 

Esforço. Não há consecução satisfatória de proéxis avançada sem a aplicação da lei do maior 

esforço evolutivo, direcionada às ações pessoais e conquistas cotidianas. 
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Minipeça. A consecução instintiva da proéxis não cabe à conscin intermissivista lúcida, quanto  

à sua condição de minipeça no maximecanismo multidimensional interassistencial.  

TÉCNICA DE IDENTIFICAÇÃO DA PROÉXIS PESSOAL 

Retribuição. Dentre as técnicas aplicadas pela Proexologia para a identificação da proéxis pessoal, 

existe a fórmula da retribuição pessoal, a qual consiste no cotejo entre tudo o que a conscin já recebeu de 

bom na vida humana (aportes existenciais) e tudo aquilo que ela já realizou de bom para as demais cons-

ciências (retribuição pessoal). 

Investimento. Os aportes existenciais são recursos, ferramentas e condições úteis recebidas pela 

conscin durante a vida intrafísica como investimento do maximecanismo multidimensional interassis-

tencial (LOCHE, 2013, p. 7). Desse modo, os aportes recebidos pela conscin são, ao mesmo tempo, bônus 

por merecimento e ônus por responsabilidade de retribuição, o que facilita na identificação dos deveres 

ego e grupocármicos da proéxis pessoal. 

Listagem. Na aplicação da fórmula da retribuição pessoal, a conscin deve realizar, com o máximo 

de sinceridade, autocrítica e tecnicidade possível, uma listagem dos aportes existenciais e outra listagem 

em paralelo com a respectiva retribuição, se positiva, deficitária ou ainda em andamento (pendente).  

O saldo entre ambas as listagens demonstra a bússola existencial ou as diretrizes de atuação da conscin 

para a consecução e o completismo da programação existencial. 

Casuísticas. Neste trabalho, são apresentadas algumas casuísticas da própria autora, apenas a título 

exemplificativo, já que toda proéxis é personalíssima. 

Cotejo. Fazendo o paralelo entre tudo o que recebeu nesta vida e o que retribuiu, esta autora encon-

trou dados importantes que trazem indícios de sua proéxis atual e, ao mesmo tempo, demonstra o nível de 

completismo alcançado até o atual momento evolutivo. 

Tabela 1 – Fórmula da Retribuição Pessoal para Identificação da Proéxis 

Item Recebimento Retribuição Saldo Cláusula da Proéxis 

Local de 

ressoma 

Cultura e legislação 

favoráveis à liberdade 

de expressão, religião 

e opinião política 

Divulgação das 

verdades relativas de 

ponta (verpons) por 

meio do voluntariado  

e da docência conscien-

ciológica; posiciona-

mento perante o grupo-

carma 

Positivo. 

A melhorar: qualifi-

cação da teática e da 

tridotação consciencial 

Divulgação das verdades 

relativas de ponta e do 

paradigma consciencial 
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Família Acolhimento, afeto, 

investimento e edu-

cação  

Afeto imaturo com  

a família (vitimização  

e egocentrismo)  

Negativo. 

Falta teática das 

verpons e liderança 

interassistencial  

Ampliar a afetividade  

e interassistência no 

grupocarma familiar 

Educação formal Formação acadêmica 

em Direito integral-

mente custeada pelo 

pai 

Profissionalismo ainda 

egocêntrico 

Negativo. Ainda man-

tém atuação predomi-

nantemente intrafísica 

na atividade profis-

sional 

Atuação profissional 

como meio para assis-

tência multidimensional 

qualificada 

Educação 

consciencial 

Participação em Curso 

Intermissivo pré-res-

somático e acesso ao 

IIPC ainda na juven-

tude por intermédio de 

parentes 

Aplicação insuficiente 

do conhecimento 

teórico 

Negativo. Falta colocar 

mais em prática o co-

nhecimento adquirido 

(inteligência evolutiva) 

Qualificar a manifestação 

consciencial e o aprovei-

tamento desta vida hu-

mana multidimensinal 

Exemplos. Nesta tabela foram apresentados os exemplos mais relevantes coletados pela autora, 

obviamente limitados pela atual capacidade de análise de fatos e parafatos e das conjecturas específicas da 

própria programação existencial. As informações poderão ser modificadas na medida em que a pesquisa 

sobre a própria programação existencial for se aperfeiçoando, surgindo mais detalhes e aprofundamentos 

teáticos. 

Cláusulas. Assim, identificadas as cláusulas proexológicas, a conscin tem o poder-dever de quali-

ficar o curso de sua existência intrafísica, com objetivo de fazer o que tem que ser feito, em favor de si 

mesmo e das outras consciências, companheiras evolutivas. 

A TEÁTICA NA CONSECUÇÃO DA PROÉXIS 

Aproveitamento. Na autopesquisa da consciência, não são raras as vezes em que a conscin alcança 

a informação sobre o que deve fazer, mas falta a informação sobre como fazer, ou seja, os meios para  

a consecução da programação existencial, gerando pouco aproveitamento da informação conquistada, sem 

observar resultado real e prático. 

Cosmoética. A proéxis e os efeitos de sua execução ou não pela conscin intermissivista tem relação 

direta com a cosmoética pessoal e grupal, qual seja, o nível de discernimento teático já alcançado pela 

conscin conforme a ética universal e a holomaturidade consciencial (VIEIRA, 2009, p. 39). 

Déficit. Mais grave que ser ignorante, é saber e não aplicar o conhecimento adquirido. Tal atitude 

gera um déficit de autoconfiança, autoestima, levando inexoravelmente à melin a conscin que faz menos 

do que pode. 
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Regras. Assim, a fim de realizar os objetivos estabelecidos na proéxis pessoal, é importante o esta-

belecimento de premissas, normas e regras de conduta pela própria conscin, de forma objetiva e prática, 

evitando-se, com isso, autoenganos e perda do foco evolutivo. 

Atributos. A consecução de tais objetivos exige mais do que boa vontade e intencionalidade, mas, 

principalmente, do uso dos atributos da inteligência evolutiva, como a disciplina pessoal, autorganização e 

priorização. 

Organização. A partir do registro escrito, estabelecimento de planilhas e organização técnica,  

o proexista evitará dispersões quanto às opções e atitudes prioritárias. 

A ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO CÓDIGO PESSOAL DE COSMOÉTICA 

Fixação. O estabelecimento de Código Pessoal de Cosmoética (CPC), contribui com a fixação do 

modus operandi (meios) para a conscin alcançar os objetivos existenciais cosmoéticos (fins), envolvendo 

o maior nível de inteligência evolutiva possível, de acordo com as condições e necessidades pessoais. 

CPC. O Código Pessoal de Cosmoética é conjunto metódico e sistemático de regras morais auto-

impostas pela consciência, fundamentadas na lisura, na inteireza de caráter, na ortopensenidade e na in-

terassistencialidade policármica (VIEIRA, 2009, p. 96). 

Diretrizes. Assim, a partir da aplicação da fórmula da retribuição pessoal a conscin identifica as di-

retrizes da sua proéxis, ganhando lucidez sobre os objetivos evolutivos e, mediante a formulação e apli-

cação do Código Pessoal de Cosmoética, estabelece as regras práticas de conduta moral, conforme o nível 

evolutivo pessoal, para alcançar tais resultados evolutivos. 

Resultados. Para alcançar os resultados esperados, a título exemplificativo, as seguintes cláusulas 

foram inseridas no Código Pessoal de Cosmoética, determinando as ações e respectivos prazo: 

Tabela 2 – Criação do Código Pessoal de Cosmoética a partir das Cláusulas da Proéxis 

Autoproéxis Código Pessoal de Cosmoética (CPC) 

Divulgação das verdades relativas de ponta 

e do paradigma consciencial 

1.  Realizar palestras de Conscienciologia com regularidade  

2.  Ministrar, pelo menos, 2 cursos de Conscienciologia por ano. 

3.  Escrever e publicar verbetes e artigos, pelo menos 1 por ano. 

Ampliar a afetividade e interassistência no 

grupocarma familiar 

Quando estiver na presença de meus familiares, ouvi-los com atenção 

e manter a ortopensenidade mobilizando energias a fim de contribuir 

para a melhoria do ambiente. 

Atuação profissional como meio para 

assistência multidimensional qualificada 

1.  Fazer assepsia energética da minha área de trabalho no escritório, 

diariamente. 

2.  Ser clara e honesta na orientação e encaminhamento do cliente, 

diariamente. 
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3.  Trabalhar energias antes, durante e depois de ingressar nas salas de 

audiências, diariamente. 

4.  Não pensar mal dos colegas de trabalho, diariamente. 

Qualificar a manifestação consciencial  

e o aproveitamento da vida humana 

1.  Trabalhar as energias conscienciais diariamente antes e depois da 

interação com cada conscin ou consciex. 

2.  Cortar imediatamente pensenes negativos, pessimistas e autossabo-

tadores, mudando de bloco pensênico imediatamente, o tempo todo. 

3. Participar de 2 cursos de campo parapsíquicos de e 1 curso de 

aprofundamento na autopesquisa por ano, pelo menos. 

Pragmatismo. A partir das normas cosmoéticas estabelecidas pela própria consciência, fica mais 

tangível a consecução das metas da programação existencial, por substituir objetivos por proposições 

práticas, diretas e imediatas. 

Balanço. Para que a conscin seja exitosa em sua empreitada evolutiva se faz necessário constante 

balanço existencial, por meio da aplicação da fórmula da retribuição pessoal e a constante atualização do 

CPC, evitando autocorrupção e estagnação evolutiva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Teática. Assim, verifica-se que a elaboração e aplicação do Código Pessoal de Cosmoética (CPC),  

a partir das cláusulas da proéxis identificadas pela fórmula da retribuição pessoal, constitui mecanismo 

eficiente para auxiliar a conscin proexista na importante tarefa de definir os meios práticos e viáveis para 

a execução da sua programação existencial, com vistas à satisfação íntima e o completismo existencial. 

Êxito. O resultado, no entanto, sempre vai depender do nível de priorização, autesforço e da auto-

disciplina, e principalmente do nível de cosmoética aplicada pela conscin, homem ou mulher, na atual 

vida humana. 
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