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Resumo:  

      A proposta deste artigo é identificar as causas mais comuns dos desvios de proé-

xis e propor mecanismos de profilaxia, com intuito de ajudar os intermissivistas  

a atingirem a condição de completismo existencial. Para tanto, foi realizada pesquisa 

do tipo survey (questionário) com a participação de 81 respondentes. As análises 

permitiram a identificação de padrões de desvio, bem como a proposição de técnicas 

e ações para evitá-los. 

 

Abstract:  

      The proposal of this article is to identify the more common causes of existential 

program deviations and to propose prophylaxis mechanisms, with intention of hel-

ping the intermissivists reach their condition of existential completism. For this 
much, questionnaire type survey research was done with the participation of 81 

respondents. The analyses allowed the identification of deviation patterns, as well as 

the proposition of techniques and actions to avoid them. 

 

Resumen:  

      Este artículo se propone identificar las causas más comunes de las desviaciones 

de la proexis y sugerir mecanismos para prevenirlas, con el objetivo de ayudar a los 

intermisivistas a alcanzar la condición de completismo existencial. Con este fin, se 

ha llevado a cabo una investigación tipo encuesta (cuestionario) con la participación 

de 81 encuestados. Los análisis permiten la identificación de patrones de desviación, 

así como proponer técnicas y medidas para evitarlos.  

 

INTRODUÇÃO 

Escolhas. Em sua jornada do nascimento à morte biológica, o ser humano é constantemente desa-

fiado por escolhas. A capacidade de decidir pelo melhor para sua vida e das pessoas a sua volta depende 

do nível de discernimento de cada consciência. Assim, infere-se que consciências mais maduras (ou mais 

evoluídas) são capazes de direcionar suas vidas intrafísicas mais apropriadamente. 

Maturidade. Segundo o Paradigma Consciencial, esta maturidade não é obtida ao acaso, como sen-

do dom ou algo doado à consciência. Ela é desenvolvida por meio das experiências vivenciadas ao longo 

do ciclo multiexistencial, ou seja, pelas sucessivas experiências de renascimento e morte no mundo intra-

físico. 
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Planejamento. Este trabalho parte da premissa que, em suas vivências extrafísicas, na condição de 

consciex (consciência extrafísica), dependendo do nível evolutivo, a consciência possa programar com 

lucidez suas próximas existências terrenas. Este planejamento ocorre no período intermissivo e é auxi-

liado por consciências de diversos níveis evolutivos, sendo supervisionado pelos evoluciólogos, consciên-

cias maduras, manifestando ampla liderança assistencial e dedicando-se ao suporte evolutivo de diversos 

grupos de consciências. Assim, a conscin egressa de Curso Intermissivo necessariamente possui progra-

mação de vida e é chamada de intermissivista. 

Proéxis. A proéxis “é a programação existencial específica de cada consciência intrafísica (conscin) 

em sua nova vida nesta dimensão humana, planejada antes do renascimento somático (ressoma) da cons-

ciência, ainda extrafísica (consciex) ” (VIEIRA, 2011, p. 9). 

Diretrizes. Tomando como base esta definição, o assunto é extremamente relevante para as cons-

ciências, uma vez que este planejamento visa aprimorar seus traços e permitir experiências grupais pro-

veitosas na vida intrafísica. Dessa maneira, identificar as diretrizes norteadoras da própria programação 

existencial é desafio às conscins. Pode-se, portanto, inferir que o não cumprimento da proéxis ou o cum-

primento parcial significa desperdício ou perda de oportunidade evolutiva. 

Incompléxis. A condição de não completismo existencial ocorre em função de desvios e pode gerar 

prejuízos à consciex recém dessomada, ao recuperar unidades de lucidez (cons) e “cair em si”, perce-

bendo, sob outra perspectiva suas imaturidades e erros em vida intrafísica recém-encerrada. Normal-

mente, tal consciência se encontra deprimida e com vergonha de seu baixo desempenho, caracterizando 

um quadro conhecido como melancolia extrafísica (melex). 

Euforex. No extremo oposto, encontra-se a consciência que conseguiu cumprir a programação 

existencial pessoal, ou em alguns casos, cumpriu mais do que o planejado. Esta consciex se encontra na 

condição de euforia extrafísica (euforex), usufruindo de satisfação e vigor pela experiência bem aprovei-

tada. 

Desafio. É importante frisar que a proéxis não é calvário para as conscins. Trata-se de desafio evo-

lutivo cosmoético, focado no desenvolvimento de traços e na reconciliação grupocármica. A consecução 

da proéxis não deve ser encarada como algo difícil, mas sim oportunidade de evoluir e assumir identidade 

mais cosmoética e assistencial. Além disso, a proéxis é desenvolvida pela própria consciência com a aju-

da e supervisão dos evoluciólogos, caracterizando-se, assim, compromisso pessoal. 

Objetivo. A proposta deste artigo é identificar as causas mais comuns dos desvios de proéxis e pro-

por mecanismos de profilaxia, com intuito de ajudar os intermissivistas a atingirem o compléxis. Trata-se, 

portanto, de estudo indutivo, com metodologia qualitativa e quantitativa. 
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METODOLOGIA 

Mapeamento. Para a identificação dos desvios de proéxis mais recorrentes, foi realizada pesquisa 

do tipo survey (questionário) com perguntas mistas (8 fechadas e 10 abertas). As perguntas fechadas per-

mitiram realizar mapeamento do perfil intrafísico dos respondentes, ao passo que as perguntas abertas 

possibilitaram analisar as experiências, classificando-as em função de sua natureza e desdobramentos. 

Heterogeneidade. O questionário foi disseminado por meio de e-mail e redes sociais, atingindo 

pessoas de fora do círculo social do autor. Não houve qualquer tipo de direcionamento a determinado per-

fil de respondente. Isso pode ser comprovado por meio da heterogeneidade sociométrica dos respon-

dentes. Ao todo, 81 conscins responderam ao questionário. As respostas foram coletadas entre 24 de 

fevereiro de 2012 e 27 de junho de 2012 e armazenadas em planilha eletrônica. 

Interpretação. Após a coleta dos dados, visando facilitar a interpretação dos dados, em função das 

respostas, os respondentes foram separados em grupos menores. Aalst (2011) chama este procedimento 

de “codificação da incerteza”. Sua principal função é reduzir a entropia dos dados e fornecer maior ex-

plicação sobre os mesmos. Assim, chega-se a uma ideia mais clara da realidade de cada grupo. Este pro-

cedimento é importante, pois permitirá realizar inferências mais precisas sobre as características dos res-

pondentes, buscando inferências populacionais. 

ANÁLISES E DISCUSSÕES 

Idade. A média de idade dos respondentes foi de 40 a 67 anos, com desvio padrão de 12,2 anos. Is-

so remete a um coeficiente de variação (desvio padrão / média) de 30%, considerado alto neste estudo.  

A moda foi de 37 anos, com 5 ocorrências. O respondente mais novo possuía 20 anos e o mais velho, 72 

anos, apresentando amplitude de 52 anos. A amostra apresentou-se bem distribuída, com 41 homens e 40 

mulheres. 

Conhecimento. Apenas um respondente não havia feito curso básico da Conscienciologia, demons-

trando terem conhecimento mínimo sobre o assunto.  

Localidade. Com relação à cidade de residência, praticamente metade dos respondentes (47%) resi-

dia no Rio de Janeiro. Foz do Iguaçu (19%), Porto Alegre (5%) e Florianópolis (5%) são, na sequência,  

as cidades com maior número de respondentes. Há dois respondentes de fora do Brasil (EUA). 

Voluntariado. No que diz respeito ao voluntariado conscienciológico, apenas 26 respondentes 

(32%) não eram voluntários.  

Técnica. Com relação à aplicação de técnicas evolutivas, 18 (22,2%) aplicam a Técnica da Invéxis, 

40 (49,4%) são praticantes da Recéxis e os 23 (28,4%) restantes não praticam técnica evolutiva. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS DESVIOS DE PROÉXIS 

Desvios. Pergunta central à pesquisa versou sobre a identificação de desvios de proéxis na vida dos 

respondentes. Naturalmente, por se tratar de conscins, não é possível se ter noção exata das implicações 

destes desvios ao longo do ciclo multiexistencial, mas a própria identificação já é indicador que merece 

atenção.  

Autocrítica. Outro aspecto relevante diz respeito ao nível de autocrítica dos respondentes. Como 

esse parâmetro é subjetivo, o que pode ser desvio de programação existencial para uma pessoa, para ou-

tra, não é. Mesmo assim, ainda que todos os respondentes tivessem o mesmo nível de autocrítica, as pro-

gramações existenciais são diferentes, o que por si só já traz resultados diferentes e peculiares.  

Generalidade. Independente disso, parte do que foi respondido pode ser generalizável, uma vez 

que há diretrizes gerais que se aplicam em todas as programações existenciais. Como exemplo, citamos  

o caráter cosmoético, assistencial e holocármico destas programações. 

Tabela. A Tabela 1 apresenta os resultados sobre os desvios de proéxis estratificados por gênero, 

técnica evolutiva aplicada e se o respondente é voluntário de alguma Instituição Conscienciocêntrica 

(IC). Nas linhas sombreadas, encontram-se os somatórios das respostas. Pequenos erros de aproximação 

numérica podem aparecer, mas são da ordem máxima de 0,1%. Os números são apresentados em percen-

tuais absolutos (considerando o tamanho total da amostra) e também em números relativos (considerando 

o total da categoria em análise). As colunas correspondem às respostas fornecidas ao questionário. 

“NÃO”, indica que o respondente não identifica nenhum tipo de desvio à sua programação existencial. 

“NÃO SABE”, indica que o respondente não foi capaz de identificar se passou por algum desvio de proé-

xis e “SIM” indica que o respondente assume já ter sofrido algum tipo de desvio na programação exis-

tencial pessoal. 

Tabela 1 – Desvios de Proéxis 

Desvio de Proéxis? NÃO NÃO SABE SIM TOTAL 

GÊNERO 9,9% 30,8% 59,3% 100,0% 

Homens (absoluto) 3,7% 14,8% 32,1% 50,6% 

Homens  (relativo) 7,3% 29,2% 63,4% 100,0% 

Mulheres (absoluto) 6,2% 16,0% 27,2% 49,4% 

Mulheres  (relativo) 12,6% 32,4% 55,1% 100,0% 

TÉC. EVOLUTIVA 9,9% 30,8% 59,3% 100,0% 

Inversores (absoluto) 2,5% 3,7% 16,0% 22,2% 

Inversores  (relativo) 11,3% 16,7% 72,1% 100,0% 

Reciclantes (absoluto) 3,7% 11,1% 34,6% 49,4% 

Reciclantes  (relativo) 7,5% 22,5% 70,0% 100,0% 
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Não aplicam (absoluto) 3,7% 16,0% 8,6% 28,3% 

Não aplicam  (relativo) 13,1% 56,5% 30,4% 100,0% 

VOLUNTÁRIO 9,9% 30,8% 59,3% 100,0% 

Sim (absoluto) 4,9% 16,0% 46,9% 67,8% 

Sim  (relativo) 7,2% 23,6% 69,2% 100,0% 

Não (absoluto) 4,9% 14,8% 12,3% 32,0% 

Não  (relativo) 15,3% 46,3% 38,4% 100,0% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Perfil. Ao se analisar os resultados sob a perspectiva do gênero, não se encontram grandes distin-

ções no perfil dos respondentes. Isso indica que os desvios de proéxis podem ocorrer de maneira quanti-

tativamente semelhante entre homens e mulheres. O fato da pessoa ser voluntária de IC pode ajudá-la  

a evitar desvios de proéxis, mas também pode ajudá-la a identificar desvios com maior facilidade. 

Lucidez. Comparando-se sob a perspectiva das técnicas evolutivas, observa-se que este é um fator 

de distinção, a começar pelo nível de lucidez quanto à própria proéxis. 16,7% dos inversores existenciais 

responderam não saber se já haviam sofrido algum desvio em suas programações existenciais. Esse nú-

mero sobe para 22,5% de reciclantes e 56,5% de não aplicantes de técnica evolutiva. Tais resultados indi-

cam que a utilização de técnica evolutiva ajuda o respondente a identificar possíveis desvios de proéxis. 

Inconclusivo. Não aplicantes de técnicas evolutivas reportaram número menor de desvios de proé-

xis (30,4%), porém face ao número elevado de não aplicantes que reportaram não serem capazes de iden-

tificar desvios, este resultado pode estar enviesado. Os demais resultados são inconclusivos. 

Índice. Ao todo, oito respondentes (9,9%) afirmaram não ter tido nenhum tipo de desvio de progra-

mação existencial até o momento. 25 (30,8%) não sabem se já sofreram desvio e 48 (59,3%) afirmam ter 

passado por algum tipo de desvio. A partir deste ponto, a pesquisa foi direcionada para aqueles que 

afirmaram já ter sofrido algum tipo de desvio de proéxis. 

Natureza. A Tabela 2 apresenta os resultados consolidados sobre a natureza dos desvios. O soma-

tório dos valores é maior do que 48, uma vez que os respondentes poderiam selecionar mais de uma 

opção. A Natureza dos desvios representa a maneira como o desvio foi identificado pelo respondente. 

Tabela 2 – Natureza dos Desvios de Proéxis 

Natureza Ocorrências % 

Drogadição 10 21% 

Escolha Profissional 9 19% 

Gravidez 9 19% 

Despriorização 5 10% 

Amizades ociosas 3 6% 

Religiosidade 3 6% 

Casamento 3 6% 
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Natureza Ocorrências % 

Caminho da arte 2 4% 

Hedonismo 2 4% 

Capricho 2 4% 

Desilusão amorosa 2 4% 

Comportamento 2 4% 

Saída do voluntariado 2 4% 

Problemas financeiros 2 4% 

Identificação com o corpo 1 2% 

Vaidade 1 2% 

Manipulação 1 2% 

Perdularismo 1 2% 

Egoísmo 1 2% 

Maldade 1 2% 

Semipossessão 1 2% 

Belicismo 1 2% 

Riscomania 1 2% 

Intolerância 1 2% 

Tentativa de suicídio 1 2% 

Falta de reflexão 1 2% 

Pressão familiar 1 2% 

Autoassédio 1 2% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Recorrência. Observou-se 28 naturezas distintas de desvios, perfazendo 70 ocorrências. Apesar de 

algumas características similares, o autor preferiu não tratar os dados, apenas apresentando-os à maneira 

como foram trazidos pelos respondentes. Os desvios mais recorrentes são o uso de drogas (lícitas ou 

ilícitas), à escolha profissional, gravidez (intencional ou não), despriorização quanto à proéxis, às 

amizades ociosas, à religiosidade e ao casamento. As demais ocorrências apareceram em menor escala.  

Causas. A Tabela 3 apresenta as causas desencadeadoras dos desvios, sejam elas internas ou exter-

nas à consciência. Essa variável se difere da anterior, pois representa o traço ou fator que proporcionou  

o desvio na programação existencial dos respondentes. Da mesma maneira, mesmo face à similaridade de 

características, o autor preferiu apresentar os dados à maneira como foram trazidos pelos respondentes.  

O autor chama a atenção dos leitores para o fato das causas internas e externas estarem sendo apresen-

tadas na mesma planilha. É sabido que o comportamento humano depende de fatores intrínsecos e extrín-

secos à consciência e não pode ser atribuído a somente um destes. Portanto, os desvios de proéxis são 

causados por traços (intraconscienciais) e circunstâncias (extraconscienciais). 
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Tabela 3 – Causas Internas e Externas dos Desvios de Proéxis 

Nos Causas Internas e Externas Ocorrências % 

01. Acomodação 2 4% 

02. Ansiedade 2 4% 

03. Apelo sexual 1 2% 

04. Assédio / guias cegos 2 4% 

05. Autocorrupção 3 6% 

06. Automimese 2 4% 

07. Autovitimização 1 2% 

08. Baixa autoestima 4 8% 

09. Carência afetiva 7 15% 

10. Conflitos íntimos 1 2% 

11. Curiosidade (drogas) 2 4% 

12. Descrença sobre a Conscienciologia 2 4% 

13. Egocentrismo 1 2% 

14. Emocionalismo 2 4% 

15. Falta de AM 2 4% 

16. Falta de autocrítica 2 4% 

17. Falta de autenfrentamento 1 2% 

18. Falta de determinação 1 2% 

19. Falta de dinheiro 2 4% 

20. Falta de discernimento 11 23% 

21. Falta de esclarecimento 3 6% 

22. Falta de foco / escapismo 7 15% 

23. Falta de lucidez 11 23% 

24. Falta de maturidade 4 8% 

25. Falta de metas 3 6% 

26. Falta de parapsiquismo 1 2% 

27. Família 13 27% 

28. Homossexualismo 2 4% 

29. Ideias equivocadas 1 2% 

30. Ideologias distorcidas 1 2% 

31. Influência cultural 1 2% 

32. Ingenuidade 1 2% 

33. Insegurança pessoal 12 25% 

34. Literatura incoerente 1 2% 

35. Locus de controle externo 5 10% 

36. Medo do futuro 1 2% 

37. Mesologia 13 27% 

38. Muitas facilidades 1 2% 
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Nos Causas Internas e Externas Ocorrências % 

39. Não aguentou a pressão 1 2% 

40. Necessidade de aceitação no grupo 4 8% 

41. Paragenética 1 2% 

42. Parapsiquismo (não saber lidar) 3 6% 

43. Perfeccionismo 1 2% 

44. Pessimismo 1 2% 

45. Porão consciencial 3 6% 

46. Pusilanimidade 1 2% 

47. Religiosidade 2 4% 

48. Riscomania 1 2% 

49. Síndrome do estrangeiro 4 8% 

50. Síndrome do ostracismo 1 2% 

51. Teimosia 1 2% 

52. Temperamento 1 2% 

53. Vontade débil 1 2% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Relevância. Observa-se que as principais causas reportadas se remetem às pressões familiares  

e mesológicas. Isso pode ser explicado pelas causas subsequentes, insegurança pessoal, falta de lucidez  

e de discernimento. Além destas, destacam-se também a carência afetiva, a falta de foco, um local de con-

trole (LOC) muito externo, a vivência da síndrome do estrangeiro, a baixa autoestima, a falta de maturi-

dade e a necessidade de aceitação do grupo.  

Correlação. Muitos destes fatores estão correlacionados. Identificar como cada um deles funciona 

em conjunto não é a proposta deste trabalho, porém o autor incentiva o leitor a buscar, por meio de auto-

pesquisas, manifestações destas condições com vistas a se precaver de possíveis desvios de proéxis. 

Consequências. A Tabela 4 apresenta as principais consequências práticas dos desvios de proéxis. 

Assim como nas outras tabelas de resultados apresentadas, o autor decidiu apresentar os dados conforme 

foram elencados pelos respondentes. 

Tabela 4 – Consequências dos Desvios de Proéxis 

Nos Consequências Ocorrências % 

01. Acidentes de percurso 1 2% 

02. Afastamento do grupo evolutivo 6 13% 

03. Ansiedade 1 2% 

04. Aparecimento de doenças / danos à saúde 7 15% 

05. Assédio 3 6% 
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Nos Consequências Ocorrências % 

06. Baixa autoestima 2 4% 

07. Buscador borboleta 1 2% 

08. Compromissos castradores / Interprisões 8 17% 

09. Decepção 1 2% 

10. Estigmatização 1 2% 

11. Fechadismo Consciencial 1 2% 

12. Insatisfação / Melin 12 25% 

13. Insegurança 1 2% 

14. Medo 1 2% 

15. Necessidade de reajustamento profissional 1 2% 

16. Problemas afetivos 3 6% 

17. Problemas financeiros / profissionais 6 13% 

18. Recéxis 4 8% 

19. Redução de ritmo 1 2% 

20. Repressão 1 2% 

21. Sensação de atraso evolutivo 30 63% 

22. Sensação de Incompletismo 3 6% 

23. Solidão 1 2% 

24 Submissão 1 2% 

Fonte: dados da pesquisa 

Atraso. Conforme observado na Tabela 4, a principal consequência dos desvios de proéxis está re-

lacionada à percepção de estar atrasado evolutivamente. Na sequência, aparece a melancolia, caractere-

zada por insatisfação com a própria vida. Estes dois indicadores são subjetivos, mas servem como parâ-

metro quanto ao nível de cumprimento da proéxis. Trata-se de compromissos ou interprisões grupocár-

micas, doenças e problemas financeiros. Estes resultados evidenciam problemas relacionados ao uso de 

drogas e questões profissionais. 

Emoção. Os dados apresentados na Tabela 4 são corroborados pelos dados da Tabela 5, que trata 

dos sentimentos que os respondentes tinham na época em que os desvios ocorreram. 

Tabela 5 – Sentimentos sobre os Desvios de Proéxis Identificados 

Nos Sentimentos Ocorrências % 

01. Angústia 4 9% 

02. Arrependimento 1 2% 

03. Baixa autoestima 2 5% 

04. Carência afetiva 3 7% 

05. Conformismo 1 2% 
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Nos Sentimentos Ocorrências % 

06. Culpa 1 2% 

07. Decepção 1 2% 

08. Desconforto 1 2% 

09. Desespero / pânico 3 7% 

10. Desmotivação 1 2% 

11. Desorientação 3 7% 

12. Esperança 1 2% 

13. Fraqueza; Exaustão 2 5% 

14. Frustração; arrependimento 2 5% 

15. Incerteza; insegurança; ansiedade 5 12% 

16. Inconformismo 1 2% 

17. Insatisfação 3 7% 

18. Medo 4 9% 

19. Melancolia; vazio existencial 18 42% 

20. Não se importava 2 5% 

21. 
Não tinha ciência  

do desvio 
10 23% 

22. Revolta e indignação 5 12% 

23. Sensação de tempo perdido 1 2% 

24. Sob controle 1 2% 

25. Solidão 1 2% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Vazio. Os dados da Tabela 5 indicam que o sentimento mais recorrente era a melancolia, percebida 

como um vazio existencial. Esse vazio foi reportado algumas vezes como sendo relacionado à síndrome 

do estrangeiro. Parcela dos respondentes comentou que não tinha ciência do desvio ocorrido na época. 

Tal fato faz sentido quando confrontado com os resultados apresentados na Tabela 3, em que as principais 

causas de desvio de proéxis são de origem familiar e mesológica. 

PROFILAXIA DOS DESVIOS DE PROÉXIS 

Padrões. Nesta pesquisa, buscou-se identificar padrões que caracterizassem maior recorrência de 

desvios ou não de proéxis. Assim, a idade em que os desvios aconteceram pode ser considerado fator re-

levante, uma vez que o desenvolvimento humano passa por diversas etapas distintas.  

Estatística. A Tabela 6 apresenta as estatísticas descritivas das idades em que ocorreram os desvios. 
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Tabela 6 – Estatística Descritiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Porão. Os dados apresentados na Tabela 6 apontam que a média de idade em que os desvios ocor-

rem é aproximadamente aos 22 anos. Tal média não é representativa da amostra, uma vez que o desvio 

padrão é relativamente grande e a moda e mediana se encontram em 19 anos. Assim, corroborando a Teo-

ria do Porão Consciencial proposta por Vieira (2002), que consiste em fase de manifestação infantil  

e adolescente da conscin até a chegada ao período da adultidade, os desvios de proéxis tendem a ocorrer 

com maior frequência na juventude, neste caso, em idades que variam de 17 a 22 anos. Tal constatação 

demonstra a importância da priorização da recuperação de cons (unidades de lucidez) desde a juventude, 

com vistas a planificar melhor a existência intrafísica.  

Idades. A Figura abaixo apresenta visualmente a distribuição de idades em função dos desvios de 

proéxis identificados. 

Figura 1 –Distribuição de Idade dos Desvios de Proéxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Prevenção. Uma das perguntas realizadas aos participantes da pesquisa estava focada em identi-

ficar quais práticas ou ações poderiam ter sido adotadas com intuito de prevenir a ocorrência de desvio da 

programação existencial. Nesse sentido, os dados constantes na Tabela 7 evidenciam o que os respon-

dentes consideram que teria surtido efeito. 

Tabela 7 – Ações Profiláticas 
 

Nos Ações ou práticas Respostas Percentual 

01. Aproveitar melhor aportes 1 2% 

02. Autenticidade 2 4% 

03. Autodeterminação 3 6% 

04. Autopesquisa 3 6% 

05. Conhecer a Conscienciologia 4 8% 

06. Contato com Grinvex 3 6% 

07. Controlado o porão consciencial 2 4% 

08. Coragem 8 17% 

09. Desenvolvimento da intelectualidade 7 15% 

10. Desenvolvimento do parapsiquismo 4 8% 

11. Disciplina 1 2% 

12. Domínio energético 3 6% 

13. Informação 2 4% 

14. Mais experiências 1 2% 

15. Mais reflexão / racionalidade 10 21% 

16. Menos revanchismo 1 2% 

17. Mudado de cidade 1 2% 

18. Nada 3 6% 

19. Não sei 1 2% 

20. Não ser tão influenciado 2 4% 

21. Não ter se afastado do grupo evolutivo 2 4% 

22. Pedir ajuda mais cedo 3 6% 

23. 
Pesquisado mais sobre os efeitos das 

drogas 
1 2% 

24. 
Pesquisado mais sobre possíveis 

profissões 
1 2% 

25. Planejamento de vida 4 8% 

26. Priorização; foco 9 19% 

27. Ser mais extrovertido 1 2% 

28. Ser menos egocêntrico 1 2% 

29. Ser menos rígido consigo mesmo 2 4% 

30. Ter se compreendido mais 1 2% 

31. Tido paciência 1 2% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Eficácia. Ao se observar os dados da Tabela 7, conclui-se que a busca pela racionalidade, a prio-

rização de condições evolutivas e coragem são os fatores que poderiam desenvolver melhores resultados. 

Além destes, o desenvolvimento da intelectualidade e do Parapsiquismo, bem como conhecer as ideias da 

Conscienciologia e a realização de um planejamento de vida também se mostraram ações aplicáveis. 

Assim como em outras análises realizadas, estes resultados não são excludentes e apenas retratam uma 

visão genérica, devendo cada caso ser analisado criteriosamente. 

Diretrizes. De acordo com as ideias da Conscienciologia, Ciência proposta por Vieira, a condição 

ideal para os egressos dos Cursos Intermissivos é conseguir identificar, o quanto antes, as diretrizes da 

própria programação existencial. Tal ação ajudará a conscin a potencializar seu processo evolutivo, maxi-

mizando os resultados de suas experiências de maneira cosmoética. 

Invéxis. Nesse sentido, destaca-se a aplicação da Técnica da Inversão Existencial. De acordo com 

Nonato (2011), esta técnica consiste em planejamento máximo da vida humana, realizado antes dos 26 

anos, visando libertar a conscin das interprisões e desvios que possa encontrar. Os resultados deste estudo 

apontam que a fase mais crítica para a ocorrência de desvios de proéxis se encontra antes dos 22 anos, 

sendo recomendado aos jovens desenvolverem sua capacidade analítica, o hábito de refletir e coragem 

para assumirem seus ideais intermissivistas. 

Otimizações. Desdobrando esta questão, Nonato propõem três técnicas para otimizar a invéxis 

(2011, p.196-199). A primeira delas é a Técnica do Cosmograma, cujo objetivo é “obter uma síntese da 

realidade a partir da interpretação e confrontação de fatos diários, a partir da análise de fatos colhidos em 

publicações impressas” (VIEIRA, 1998, p. 4.). A segunda técnica se remete ao desenvolvimento da proje-

tabilidade lúcida, ou seja, a capacidade de se manifestar lucidamente em dimensões extrafísicas por meio 

da descoincidência dos veículos de manifestação da consciência. A última técnica proposta é a partici-

pação em debates públicos com intuito de desenvolver os atributos da comunicabilidade e do taqui-

psiquismo  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Objetivo. O objetivo deste trabalho foi identificar as causas mais comuns dos desvios de proéxis  

e propor mecanismos de profilaxia. Para tanto, utilizou-se metodologia quantitativa baseada na resposta 

ao questionário misto, composto por perguntas fechadas e abertas. 

Causas. A natureza de desvios de proéxis mais recorrentes estão relacionadas ao uso de drogas,  

à escolha equivocada da carreira profissional e às gestações humanas. Como causas destes desvios, ficou 

evidente a importância de aspectos mesológicos associados à insegurança e baixo senso crítico. 
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Efeitos. As principais consequências dos desvios foram percebidas por meio de sensação de atraso 

evolutivo com a presença de melancolia intrafísica. Fora isso, o aparecimento de interprisões diversas 

também foi apontado como uma dessas consequências. Boa parte dos respondentes tinha a percepção do 

desvio na forma de melin, revolta ou indignação ainda durante a ocorrência do fato. Outros respondentes 

não perceberam o desvio quando da ocorrência do mesmo, vindo a ter noção mais precisa sobre o mesmo 

a posteriori. 

Fase. Foi observado que o período crítico para o acontecimento de desvios de proéxis está compre-

endido entre os 17 e 22 anos. Os respondentes apontaram o desenvolvimento da racionalidade por meio 

da reflexão, a priorização evolutiva e a manutenção do foco proexológico como principais mecanismos 

profiláticos para evitar tais desvios. Estas ações estão alinhadas à Técnica da Inversão Existencial. 

Reurbanização. Quanto mais conscins estiverem alinhadas às suas proéxis, maior o nível de luci-

dez, cosmoética e assistencialidade dos integrantes do planeta. Dessa maneira, a formação de grupo evo-

lutivo se torna fundamental para possibilitar o acolhimento dos intermissivistas, bem como incentivá-los 

a recuperar suas unidades de lucidez de maneira mais profícua. Tal situação, quando potencializada ao 

ponto de se tornar massa crítica, será cada vez mais capaz de auxiliar nos trabalhos de reurbanização pla-

netária. 

Recins. O presente estudo gerou repercussões não esperadas em parte dos respondentes do questio-

nário. Foi reportado pelos mesmos que as reflexões realizadas durante as respostas foram significativas  

e desencadearam reciclagens proexológicas e realinhamentos de pontos de vista. Tal fato, por si só, evi-

dencia a relevância e importância do tema. 
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