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Editorial

V Balanço Existencial

Evento. Esta edição especial da revista Conscientia contém trabalhos apresentados no V Balanço Existencial, curso realizado de 17 a 20 de fevereiro de 2007 no campus da Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia – CEAEC.
Finalidade. O intuito do curso é propiciar ao aluno a auto-avaliação dos resultados obtidos na vida até
o momento presente, bem como traçar o próprio projeto existencial para o futuro.
Temática. Os artigos apresentados nesta edição versam sobre a temática da proéxis – programação existencial –, facilitando ao leitor a definição de atitudes práticas visando o compléxis – completismo existencial –, além
de refletir sobre os ganhos, realizações, omissões e pendências pessoais nessa vida.
Parceria. A presente edição também é especial por ser fruto da parceria entre o CEAEC e a APEX.
Definição. A APEX – Associação Internacional da Programação Existencial é Instituição Conscienciocêntrica, sem fins lucrativos, com base no voluntariado, sem conotação mística, religiosa ou político-partidária,
cuja finalidade é a pesquisa e educação sobre o propósito existencial e a evolução pessoal e grupal, a partir do
paradigma consciencial.
Histórico. A proposição da instituição foi lançada no dia 04 de julho de 2006 pelo professor Waldo Vieira,
durante tertúlia por ele ministrada no CEAEC.
Fundação. A fundação da APEX ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2007 em Foz do Iguaçu, Paraná.
Objetivos. Dentre os objetivos da APEX destacam-se:
1. Autoconscientização proexológica. Auxiliar as pessoas a identificar as diretrizes das programações
existenciais pessoais.
2. Autocapacitação proexológica. Propiciar as pessoas o desenvolvimento de competências e habilidades
existenciais, tais como autogestão, auto-organização e auto-suficiência evolutiva.
3. Autodesempenho proexológico. Proporcionar às pessoas conhecimentos e meios para a ampliação dos
resultados evolutivos e da produção de gestações conscienciais (gescons).
4. Inteligência evolutiva. Ajudar as pessoas a aprimorar a inteligência evolutiva e a ampliar
o rapport com os Evoluciólogos.
5. Maxiproéxis. Fortalecer, na maxiproéxis, o vínculo consciencial visando gescons grupais.
6. Parapoliticologia. Contribuir para o desenvolvimento do Para-estadismo visando a criação do Estado
Mundial.
Materpensene. O materpensene da APEX é a especialidade Proexologia.
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Artigos. Esta edição contempla 8 artigos e uma resenha filmográfica, resultados de pesquisas relacionadas
à proéxis.
Conteúdo. No artigo Determinantes do Conteúdo da Proéxis: A Abordagem Sistêmica da Evolução, Laênio
Loche apresenta conteúdos necessários de proéxis, envolvendo análises do egocarma, grupocarma
e policarma. O pesquisador lança a hipótese da interseção proéxica, sendo o conteúdo da proéxis resultado da
interseção de características conscienciais e necessidades evolutivas.
Alavancagem. Através de experiências pessoais, a autora Gisélle Razera, em Recolhimento Íntimo:
Profilaxia da Ectopia Consciencial, explicita maneiras de lidar com as atitudes diárias, abordando a mesologia,
as tendências pessoais, a observação da base física, a análise do discurso, a convivialidade, o grupocarma. A autora
propõe a alavancagem da proéxis em um processo de reversão existencial, evitando as ectopias conscienciais.
Lastanosa. Através da pesquisa de Vincencio Juan de Lastanosa: Um Agitador Intelectual, Laura Sánchez
traça um perfil desse holotecário espanhol do Século XVII. Ao mostrar as pontoações e características da
holoteca de Lastanosa e as obras que reuniu, a pesquisadora apresenta um paralelo das idéias do autor com as
idéias da ciência Conscienciologia, incluindo um questionamento de convite ao leitor para reflexão a respeito
da proéxis da personalidade em questão.
Consciencioterapia. Na pesquisa Indicadores Consciencioterápicos de Desvio de Proéxis, os autores Ana
Vilela e Mário Oliveira apresentam o resultado de observações pessoais nos atendimentos consciencioterápicos,
identificando as posturas, sinais e sintomas mais comuns relacionados aos desvios de programação existencial.
Os pesquisadores oferecem soluções profiláticas e corretivas com o objetivo de possibilitar maiores condições
de se alcançar o completismo existencial.
Auto-superação. A pesquisadora Adriana Lopes aborda o adoecimento somático, da adversidade, da autosuperação, da interassistencialidade e das posturas profiláticas no artigo Auto-Superação na Adversidade. Neste trabalho é feita uma análise de aspectos holossomáticos do adoecimento e de comportamentos pró-superação, além de posicionar-se frente aos momentos de crise valorizando a interassistencialidade.
Seriéxis. Dayane Rossa, em Relação entre Seriéxis, Proéxis e Reciclagem Intraconsciencial, explora
o tema da seriéxis no contexto da proéxis. A autora esclarece os mecanismos que contribuem para a recuperação
de atributos conscienciais adquiridos ao longo de sucessivas vidas. Ao abordar os ciclos multiexistenciais e os
grupos evolutivos, a pesquisadora expõe a lógica da manutenção de uma forma holopensênica assistencial pelo
contato com grupos evolutivos mais sadios e assistenciais.
Prospectiva. Maximiliano Haymann e Wildenilson Sinhorini apresentam o trabalho Elementos para
a Construção de Prospectivas Conscienciocêntricas, no qual expõem a importância da consciência visualizar
o futuro através de cenários indicativos de melhores caminhos a percorrer para manter a atuação dentro da linha
da proéxis pessoal. Os autores instigam a reflexão sobre o futuro da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Paraprofilaxia. O artigo de Pedro Fernandes, Paraprofilaxia Aplicada à Proéxis, alerta para evitações
das autonegligências e erros comuns da vida intrafísica. A essas idéias o autor acrescenta informações sobre
o histórico da profilaxia humana, traz fatuística que demonstra a abrangência do estudo da profilaxia e explica
características do mitridatismo interassistencial.
Filme. Ivo Valente e Rafael Franco contribuem com esta edição ao analisar o filme O Outro Lado da
Nobreza (Restoration) através de resenha crítica. Os autores destacam os aspectos proexológicos do filme
e a utilidade para os estudiosos do assunto.
Pesquisas. Nesse V Balanço Existencial, além dos trabalhos incluídos nesta edição, contou-se com as
pesquisas de Tânia Guimarães – Militância Subcerebral e Revolução Intraconsciencial –, de Milena Mascarenhas
– Grupos Evolutivos da Conscienciologia – e de Mabel Teles – Comunicabilidade Evolutiva.
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