423
+,18'6+5'+0*.6&%1.&%*$*7%'

:".5'81.2*6+5*+O'C%G$'.1N'81.2*+A.<1C*$D7%&*
gWhab]U]dXZVU^iVbX_UVWWXWd^j`]kWlm]`n
Fundamentos del Maxiplaneamiento Invexológico
:%$%G1+0*$G*;
* Psicólogo. Voluntário da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN).
4+,G1-.+G./780,+J-.8
Texto recebido para publicação em 09.01.2012.
........................................................................
!'$'#9'6/&$'<1
Invéxis
Invexometria
TUVWXYZV[\]^_`]ab]UcdXZV
>1?@*956
Invexis
Invexometry
Proexological planning
!'$'<9'6/&='<1
Invexis
Invexometría
TUVWXYZVZXcW^_`]ab]UcdXZV

H16"81.E
Este artigo apresenta a fundamentação de um dos temas centrais da técnica
da inversão existencial: o maxiplanejamento invexológico. Para isso, fruto da
pesquisa teática do autor sobre o tema nos últimos 15 anos, traz uma metodologia
la^auv`kvk`V[\]^a^V_UXZV[\]^lauvV^_UVWXYZV[\]w^xay^Z]y]^_`]_za^W]h]u^Z]WZaXv]u^
para a metria do resultado proexológico da invéxis (mini-invéxis e maxi-invéxis)
e para o estabelecimento de fases do maxiplanejamento invexológico (intuitivo,
XWXZXVWvaw^v{ZWXZ]|_`a_V`Vvc`X]^a^_`]YuuX]WVU|abaZkvXh]}~
I#629'&2E
This article introduces the foundation of one of the central themes of the
existential inversion technique: the invexological maxiplanning. In this sense,
as a result of the author’s theatical research on the theme for the last 15 years,
it brings up for discussion an organization methodology and its application, as
maUU^Vu^va^_`]_]uVU^]^Wam^Z]WZa_vu^v]^yaVuk`a^XWhabXu^_`]ab]U]dXZVU^`aukUvu^
(mini-invexis and maxi-invexis) and to establish the invexological maxiplanning
phases (intuitive, beginner, technical-preparatory and professional-executive).
H16"8*E
Este artículo presenta la fundamentación de uno de los temas centrales de
la técnica de inversión existencial: el maxiplaneamiento invexológico. Para eso,
`kv]^la^UV^XWhauvXdVZXcW^vavXZV^laU^Vkv]`^Z]W^aU^vayV^aW^U]u^UvXy]u^ ^V]uw^
ua^ v`Va^ kWV^ yav]l]U]dV^ la^ auv`kZvk`VZXcW^ ^ V_UXZVZXcW^ la^ auvV^ _UVWXYZVZXcWw^
bien como propone nuevos conceptos para la metría del resultado proexológico
de la invexis (mini-invexis y maxi-invexis) y para el establecimiento de fases
del maxiplaneamiento invexológico (intuitivo, iniciante, técnico-preparatorio
y profesional-ejecutivo).

INTRODUÇÃO
0%W.&%'J+ TaukXuVu^ la^ kVUka`^ UXWV^ ZXaWvYZV^ ua`hay^ _V`V^ ab_VWlX`^ ]^ Z]WaZXyaWv]^ u]x`a^ ky^
lava`yXWVl]^VuukWv]w^V_`]kWlVWl]^Vu^Z]``aUV[zauw^V_`Xy]`VWl]^Vu^au_aZXYZXlVlau^a^lavVUVWl]^W]hVu^XlaXVu~
R1*&%W.&%'J A Invexologia, sendo uma ciência recente, ainda carece de maior sistematização de seus
neoconceitos e neotécnicas. Existe um vasto campo a ser pesquisado, ordenado, consignado, discutido
e validado.
M#N12%<*J Nesse sentido, este trabalho objetiva gerar discussão sobre os fundamentos de um dos
temas centrais da invéxis, o maxiplanejamento invexológico, apresentando etapas e procedimentos úteis ao
desenvolvimento do inversor existencial.
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R1*&*.&1%2*6J Para isso, também propõe novos conceitos para o estudo do resultado da técnica, a miniinvéxis e maxi-invéxis, bem como estabelece metria para as fases do maxiplanejamento: intuitivo, iniciante,
técnico-preparatório e G9567785:;<=>C>?@A8B5.
O12*5*$*7%'J Este artigo é fruto de pesquisa teática sobre a sistematização da invéxis, resultante da
QRSQTUWVXUYZ[\ZY]^\TZ^TY_Y`aYV[\ZX\bZ\Z^QbYZV\cZj`^Ub\cZdeZYV\cZY^TYfgcZ[QZTQfUch\Z_U_`U\iTklXYrZ[Q_Y^QcZ
com outros inversores e participação enquanto aluno e professor em cursos e congressos de Invexologia.
K629"2"9'J+A estrutura do trabalho apresenta as seguintes 5 seções:
I. Invéxis e Maxiplanejamento.
II. Autoanamnese e Maxiplanejamento.
III. Megafoco e Maxiplanejamento.
IV. Meios e Maxiplanejamento.
V. Resultados do Maxiplanejamento.

I. INVÉXIS E MAXIPLANEJAMENTO INVEXOLÓGICO
a14.%()*J Inversão existencial – invéxis – é a técnica de planejamento máximo da vida humana,
t]V[YbQV^Y[\Z VYZ u\VcXUQVXU\`\iUYrZ TQY`UvY[\Z YUV[YZ YV^QcZ [YZ bY^]TU[Y[QZ _U\`wiUXYrZ cQbZ UVx]WVXUYcZ
doutrinárias, místicas, acadêmicas ou partidárias, objetivando o compléxis e a desperticidade a partir da
assistência atacadista e promoção de recins (NONATO et al., 2011).
!9%.&3G%*6J A invéxis não é o objetivo em si, mas umZbQU\Z[QZY`XYV}YTZbYU\TZQlXkXUYZVYZQRQX]}h\Z[YZ
proéxis. Por ser uma técnica, é uma opção lúcida da conscin jovem que abandona a condição de viver o ano
todo como se fosse dezembro.
H12%$%.1'9%5'51J A invéxis objetiva a execução da proéxis de maneira linear, sem desviacionismos,
desde a juventude, não aguardando a adultidade ou a aposentadoria para traçar e alcançar metas assistenciais.
Tal objetivo se dá a partir da execução do automaxiplanejamento assistencial libertário, convergente com
o Curso Intermissivo (CI) pessoal.
IG*61.2'5*9%'J+O inversor existencial, ainda na mocidade, aposenta o egão e inicia vida útil visando
Z[Q[UXY}h\ZUV^QiTY`ZZST\gRUcZ[QZb\[\ZST\lccU\VY`rZcQbZYbY[\TUcb\cZXYc^TY[\TQcZ[\ZS\^QVXUY`ZX\VcXUQVXUY`Z
da conscin.
,-&.%&'J Torna-se inviável a aplicação de qualquer técnica de alto grau de complexidade sem um
conhecimento aprofundado de sua sistematização. Com a invéxis não é diferente. Daí a necessidade de
entendimento sobre o modus operandi do maxiplanejamento invexológico.
a14.%()*. Planejamento é o “serviço de preparação de um trabalho, uma tarefa com estabelecimento
de métodos convenientes”, a “determinação de um conjunto de procedimentos, de ações, (...) visando
ZTQY`UvY}h\Z[QZ[Q^QTbUVY[\ZST\Q^\ZS`YVUlXY}h\ ZHOAUISS, 2001).
R1"29'$%5'51J Apesar de ser um exercício intelectual adulto, planejar em si não é necessariamente
homeostático. Existem diversos tipos de planejamento, podendo ser evolutivo ou retrógrado, cosmoético
ou anticosmoético, pessoal ou grupal, com participação de amparo, assédio ou guia amaurótico, abrangente
\]ZQcSQXlX\rZ[QV^TQZ\]^TYcZX`YccUlXY}QcZ
a14.%()*J Já o maxiplanejamento invexológicoZ gZ YZ Y]^\S`YVUlXY}h\Z ^gXVUXYrZ bkRUbYrZ S\`UfY`QV^QrZ
fundamentada na Invexologia, iniciada pela conscin inversora existencial ainda na fase preparatória,
estabelecendo estratégias convergentes entre os setores da vida humana, atributos conscienciais
e singularidades pessoais para execução retilínea da autoproéxis e materialização da megagescon pessoal.
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O12*5*$*7%'J+ Tal prática constitui-se a metodologia básica da técnica da inversão existencial,
diferenciando-se do planejamento pessoal, que pode ou não ser convergente com a invéxis.
I.232161J+ A impulsividade, característica comumente observada nos jovens, é a antítese do
maxiplanejamento invexológico. Este traço caracteriza-se pelo raciocínio acanhado, visão imediatista
e ausência de discernimento. A decisão baseia-se nas emoções irracionais que podem levar ao posterior
arrependimento.
M97'.%\'()*J+ Não há como realizar qualquer projeto, satisfatoriamente, sem organização. Para
alcançar o compléxis não adianta agir sem pensar. O maxiplanejamento invexológico visa que a conscin
intermissivista jovem dê o primeiro passo certo, sem necessidade de remediações posteriores, frutos da
desorganização pessoal.
,9%5*2'()*J+ Para tal, importa o desenvolvimento da tridotação consciencial – intelectualidade,
YZ[ZY\]f^]\_`abac`_^d]cZe]g]hZhbiaja]dkbgbck^Zg]hZhbaf^Zg]lcZa`\aYbd\bdb\ra`aYZ[ZY\]f^]\_`ahmaZac`\_`n]\o`a
multidimensional e a comunicabilidade coloca a consciência no front da batalha.
V%.7"$'9%5'51J Apesar de a invéxis propor um objetivo único aos praticantes (o compléxis), a estratégia
para chegar até lá é individual, pois cada proéxis é única e a consciência singular. Desse modo, cada
maxiplanejamento invexológico é particular. A invéxis apenas estabelece as bases do caminho.
0*.<197W.&%'J A convergência das estratégias fundamenta o maxiplanejamento de modo a evitar
desvios de proéxis e dispersões, ampliando os sinergismos cosmoéticos.
0*8G$-C%6J A vida programada desde a juventude estabelece rotinas úteis, elimina dispersões,
e fundamenta a técnica da inversão existencial. Constitui-se ação aceleradora do compléxis, permitindo
sZdt`\abn`g^k]n`\abaY[`bu`gvs]c`\aZ]dhZado`aZgcZdwZh`\adZat`g`e]`s[ZlZaYb\\`Zgia
IG*9216Jaj\ac`d\bf^xdc]Z\ahZan]hZaY[`s[Z_ZhZaZg`dsZ_y\bad`akb_Y`iajaluZwo`ad`a[bdkmnbgah^[Zdkba
^_Za n]hZa c`d\`g]hZa db`YZ[Z\\]dZY\b\a f^ba Y`hb_a \b[a ZY`[kb\a f^Zg]lcZh`\a dZ\a Y[vu]_Z\a n]hZ\ra zZ{bdh`
ZaZ^k`Y[`lgZu]Zabn`g^k]nZiaj\\]_ra`a|`nb_ah]\Y`\k`aZabdz[bdkZ[a`\ahb\Zl`\ahZa]dn}u]\aY`\\^]aZa`Y`[k^d]hZhba
de fazer uma linha divisória na evolução pessoal: o antes e o depois do êxito invexológico.
0'9'&219362%&'6J Sob a ótica da Invexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 características
básicas do maxiplanejamento invexológico.
01. I8G'9*J+É feito em parceria com os amparadores, primeiros coadjuvantes da invéxis.
02. 0916&1.5*J Apresenta crescendo evolutivo nos campos assistenciais até o estabelecimento de uma
identidade proexológica.
03. 0*.<1971.21J+ Realiza convergência entre as diferentes áreas de atuação pessoal, direcionando
à megagescon.
04. 09*.W8%&'J+bnZab_ac`d\]hb[Zwo`a`akb_Y`ahbabubc^wo`aY[bc`cbadZaf^Zg]lcZwo`a]dnbu`gvs]cZi
05. a%.T8%&*J Atualiza-se paralelamente ao amadurecimento da conscin ao longo da execução do
planejamento, porém dentro de uma mesma linha de atuação.
iaS%#192B9%*J+Prioriza a organização da vida para a dedicação integral à proéxis.
07. A.219'66%621.&%'$J+Objetiva a materialização da megagescon tarística, chave do compléxis.
08. A.2198%66%<*J+ Procura ser um retrato do que foi planejado pela conscin em Curso Intermissivo
recente.
09.+!91&*&1J Realizado durante a juventude, antecipa crises de crescimentos e manifestações traforistas.
10. !*$%<'$1.21J+Engloba várias áreas da vida consciencial de modo equilibrado.
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,9'U*916J+Sob a ótica da Conscienciometria, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 trafores pessoais
que alavancam a assertividade do maxiplanejamento invexológico.
1. I"2*&9%2%&%5'51E+MNOPQRNSTSUOVWXTYQTSZNSNOOV[rSVST\RVZQT^`a[RQbVSZT[ST\RVbVOO\UdeN[SNSTSbVOONdfVS
das falhas.
2. I"2*G16f"%6'E+hVO`NbNSUT`VOTPTSZT[SW[[\OT[SNSUVRN`bQTXQZTZN[SUN[[VTQ[SZNSPVZVSRib`QbVj
3. 0*68*-2%&'E Possibilita a construção do maxiplanejamento invexológico, o qual significa
a implantação da cosmoética precoce.
4. 0*68*<%6)*E+ Estabelece uma abordagem vasta do microuniverso consciencial junto à realidade
proexológica.
5. A.21$1&2"'$%5'51E+Proporciona o download da holomemória e do Curso Intermissivo para o cérebro
físico, possibilitando o planejamento técnico das ações.
cjS!'9'G6%f"%68*E+Torna o planejamento multidimensional, multiexistencial e holossomático.
7. H12%$%.1'9%5'51+G1.6W.%&'E Estrutura as estratégias evolutivas de modo consecutivo e linear.
Q'.2'71.6J+Sob a ótica da Proexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 vantagens da realização
do maxiplanejamento invexológico ainda na fase juvenil.
01. I&'$8%'J+Serenização da conscin, consequência da visualização do passo a passo evolutivo, em
contraponto à ansiedade ante o indeterminado.
02. I5"$2%5'51J Antecipação da adultidade consciencial através da organização técnica da vida, em
contraponto ao infantilismo consciencial.
03. I"2*&932%&'J+ Autodeterminação de critérios práticos para a administração da fartura social, em
contraponto à dispersão evolutiva.
04. I"2*991<1\'81.2*J+Prolongamento das ações no tempo e espaço, extrapolando os limites da vida
humana, em contraponto ao materialismo arcaico.
05. 0*.62T.&%'JSx[RTyNXNbQPN`RVSZNSOVRQ`T[SzRNQ[SNSWYTdfVSZNSXV`^VSUOT{VS`VSON`R|}NXrSNPSbV`ROTUV`RVS
~SQ`bV`[R`bQTSUN[[VTXj
cjSK6G1&%'$%5'51J Conexão com amparo extrafísico especializado desde a mocidade, em contraponto
à conexão com guias extrafísicos amauróticos.
07. S%#195'51J Aumento da liberdade consciencial com ganhos assistenciais a partir da recuperação
de cons, em contraponto à robéxis.
08. O17'U*&'718J Manutenção do foco proexológico, em contraponto ao direcionamento antiprodutivo
das amizades ociosas.
09. V%.7"$'9%5'51JSVOTPN`RVS ZT[S [Q`^\XTOQZTZN[S UN[[VTQ[S `T[S VUVOR\`QZTZN[S T[[Q[RN`bQTQ[rS NPS
bV`ROTUV`RVS~SONTXQ{TdfVSZTST[[Q[R `bQTS[\UNOWbQTXrSbVP\PSNSbV`[VXTZVOTj
10. !9*466%*.'$%68*JS \TXQWbTdfVS ZTS T[[Q[RN`bQTXQZTZNrS ON[\XRTZVS ZVS TbzP\XVS ZNS NYUNOQ `bQT[S
homeostáticas convergentes ao longo de décadas, em contraponto ao amadorismo assistencial.
K2'G'6J Sob a ótica da Invexologia, eis, em ordem cronológica, pelo menos 3 etapas (COLPOrS]cS
para realização do maxiplanejamento invexológico:
1.+I"2*'.'8.161J Autodiagnóstico intraconsciencial.
2.+O17'U*&*JSNW`QdfVSZTSN[UNbQTXQ{TdfVSUOVNYVXa^QbTSZVSQ`}NO[VOSNYQ[RN`bQTXj
3. O1%*6J Estabelecimento de metas e estratégias convergentes entre si para desenvolvimento do
megafoco traçado.
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H1&%.6J+A elaboração do maxiplanejamento invexológico denota o real interesse em planejar as crises
de crescimento. Tal projeto organiza as recins visando à produção da megagescon.
0*.629"()*J+Porém é sempre importante lembrar que não é necessário ter o mundo mapeado para
RSRTRUVWUWTXSYZV[\]XW^XW_U`RabUScdU_cSZXeWfX_XWgUbU^XWUSZcVRXV_cSZcrWhW[_WaVXTcYYXW^RSi_RTXrWjVU^[Ub
e progressivo, que perdura e amadurece durante a prática da invéxis.
I.6%15'51J+Neste sentido, importa não ter decidofobia nem ansiedade. A ansiedade afoba ou trava
UWacYYXUrW^RmT[bZUS^XWUWUSnbRYcWTVoZRTUW^UWU[ZXpRXjVUmUe
K62"5*J+ O ponto de partida para a conscin decidida em estruturar seu maxiplanejamento
é o aprofundamento no entendimento da técnica da invéxis e no seu método de aplicação. A melhora do
arcabouço intelectual favorece o planejamento através do desenvolvimento do autodiscernimento e da
ampliação da cosmovisão.
0916&1.5*J Com o acúmulo de experiência, o maxiplanejamento pessoal torna-se mais especializado,
^cmSRS^XWaVXjVcYYRuU_cSZcWUWVURUW^cWUZ[U\]XWaVXc`XbvjRTUWUZhWUW^cmSR\]XrWcYZV[Z[VU\]XWcW_UZcVRUbRwU\]XW
da megagescon.
:'616J+ Na condição de proposta deste autor, eis, em ordem de qualidade, listagem de 4 fases de
desenvolvimento do maxiplanejamento invexológico:
1.+:'61+%.2"%2%<'J Período caracterizado pela atuação assistencial desde a juventude, com resultados
cosmoéticos evidentes, consequência da dedicação altruísta e evitação de elementos castradores da liberdade
consciencial, porém ainda sem autoconsciência perante a invéxis, a autoproéxis, a megagescon e o Paradigma
Consciencial.
2.+:'61+%.%&%'.21J Período caracterizado pela deliberada atuação com o Paradigma Consciencial, sendo
a conscin agente retrocognitor a partir da tares e do desenvolvimento parapsíquico, porém sem possuir clareza
YXpVcWUYWcYacTRmTR^U^cYW^UWU[ZXaVXh`RYe
3.+ :'61+ 2-&.%&*/G91G'9'2D9%'J+ Período caracterizado pela verbação tarística com o megafoco
proexológico, a partir do delineamento dos mandatos intermissivos, consolidando a identidade proexológica
e iniciando a estruturação da megagescon pessoal.
4.+:'61+G9*466%*.'$/1C1&"2%<'J+Período caracterizado pelo veteranismo invexológico, com o maxiplanejamento focado para a materialização da megagescon a partir da dedicação integral à proéxis. A conscin
ruma ao compléxis, terceiro tempo do Curso Intermissivo e desperticidade.
0916&1.5*J+ yW z[UbRmTU\]XW ^XW _U`RabUScdU_cSZXW RSuc`XbvjRTXW XTXVVcW TXSgXV_cW UW TXSYTRSW TX_c\U
a acertar o passo evolutivo. As ideias inatas evolutivas (maxiplanejamento intuitivo) servem como chave para
o entendimento e vivência do paradigma consciencial (maxiplanejamento iniciante), que torna a especialidade
proexológica evidente através do acúmulo de experiências e aprofundamento da autopesquisa, até a conquista
da identidade proexológica (maxiplanejamento técnico-preparatório), levando a conscin à maxiconvergência
para constituição da megagescon (:;C<G=;>?N;:?>@ABGDAEFF<A>;=H?C?IJ@<KA).
KC1&"()*J+A partir desse crescendo, percebe-se que a verdadeira fase executiva do inversor existencial
ocorre apenas no trabalho incansável para a materialização da megagescon. Deste modo, pela Invexologia,
a real antecipação da fase executiva ocorre quando a conscin inicia o trabalho com a megagescon antes dos
35 anos de idade.
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0'$&"$%68*J+Tal condição é viável pelo maxiplanejamento invexológico, que permite a vida humana
sem amadorismos infantis, empregando o calculismo cosmoético.
A.<1C*79'8'J+ PQRRSTQUVSW jVXYW ZSRSW X[QUVX\]S^_`W [`W UabQYW [QW fcSYX\]S^_`W [`W TSdXZYSUQeSTQUV`W
invexológico pessoal é o invexograma (NONATO, 2007; NONATO, 2009). Na seção “Resultados do
Maxiplanejamento” esta ferramenta será associada com as fases do maxiplanejamento apresentadas acima.
K2'G'6J Nas próximas seções, discutiremos as três etapas de realização do maxiplanejamento
invexológico: autoanamnese, megafoco e meios.

II. AUTOANAMNESE E MAXIPLANEJAMENTO
I"2*5%'7.D62%&*J+A autoanamnese é o estudo racional e sistematizado de si mesmo a partir do emprego
de técnicas de autopesquisa, gerando um autodiagnóstico do microuniverso consciencial.
0"96*+A.2198%66%<*J+O maxiplanejamento invexológico procura reconstituir o estudo feito em Curso
Intermissivo visando a sua aplicação. Deste modo, replica a metodologia básica do CI de estudo paratécnico
[SWs`Y`tX`uRS\SWZQvv`SYWZSRSWSW[Q\UX^_`W[`WZRwdXT`WZSvv`WQb`YcVXb`WxZR`ydXvz{WW
Rapport. O aprofundamento da autopesquisa permite um maior rapport com o Curso Intermissivo
pessoal, propiciando a recuperação de cons ligados à programação existencial.
!9*5"2%<%5'51J+}WfcSYX\]S^_`WXUVQRTXvvXbSWSYXS[SW~WVy]UX]SW[SWXUbydXvWZR`ZX]XSWSW[XUSTXS^_`W[SWsXvVwRXSW
pessoal. O Curso Intermissivo não foi criado para ser improdutivo, mas para gerar frutos evolutivos.
a15%&'()*J+A autopesquisa aplicada ao desenvolvimento do maxiplanejamento invexológico objetiva
o reconhecimento de quais frutos a conscin jovem intermissivista irá se dedicará para germinar durante
a vida intrafísica.
I"2*G16f"%6'J+ Eis, em ordem alfabética, seis exemplos de itens que podem ser aprofundados na
autopesquisa para fundamentar o automaxiplanejamento invexológico:
1.+IG*9216J+As convergências entre os RQ]QtXTQUV`vW]SZSQvW[QW[Q\UXRWSvW[XRQVRXQvW[SWZR`ydXv{
2.+e*$*66*8'J+}vW\vvcRSvWQWZ`VQU]XSYX[S[QvW[`vWbQa]cY`vW[QWTSUXQvVS^QvW[`WXU[Xba[c`{
3. A51%'6+%.'2'6JW}vW]YcvcYSvW[`W cRv`WUVQRTXvvXb`WZQvv`SYWX[QUVX\]S[SvWSVRSbyvW[QWScV`SbSYXS^_`W
minuciosa das ideias inatas cosmoéticas.
4. O'219G1.61.1JW W [QU`TXUS[`RW ]`TcTW [QW V`[SW TSUXQvVS^_`W [SW ]`Uv]XU]XSW X[QUVX\]S[`W USW
autoavaliação das ações do cotidiano.
5. O17'29'U'9JW}WTSX`RW\vvcRSWZQvv`SYW]SZSW[QWuQRSRW`TXvvQvWSUVX]`vT`yVX]SvWRSvVR`vWUQuSVXb`v
e incompléxis.
{WO17'29'U*9J+A megaferramenta pessoal, cosmoética e assistencial, capaz de impulsionar a evolução.
V%.7"$'9%5'516J+O saldo das singularidades pessoais determina o conteúdo da autoproéxis. Deste modo,
vamos detalhar um pouco mais cada um dos itens listados acima.

A. APORTES PROEXOLÓGICOS
a14.%()*J+ Os aportes proexológicos são recursos recebidos pela conscin, principalmente na fase
preparatória da vida, constituindo ferramentas úteis, aprendizados e condições favoráveis ao desempenho
das tarefas assistenciais proéxicas1.
H16G*.6'#%$%5'51J+ }W fcSYX\]S^_`W [`vW RQ]cRv`vW [SW ]`Uv]XUW [QVQRTXUSW `W UabQYW [QW RQvZ`UvStXYX[S[QW
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pessoal. O saldo entre os aportes recebidos durante a vida humana em relação àquilo que já foi retribuído
fornece dados sobre a diretriz proexológica (VIEIRA, 1998).
!9*-C%6J+Tais aportes podem ser consequência do planejamento realizado no Curso Intermissivo pessoal,
do investimento do amparo extrafísico em virtude das responsabilidades pessoais ou das conjunturas da
YZ[Z\]Z^_`a`b_cde[f`gZbg`db]hfc__c[`ijcdb^_ekZlm_n]l`dobNão existem acasos.
KC18G$*$*7%'J+Podem ser exemplos de aportes a família nuclear, a formação cultural, os contextos
favoráveis, as amizades valiosas, as amizades raríssimas, o amparo extrafísico, o macrossoma, o fenômeno
parapsíquico raro, a extrapolação parapsíquica, dentre outros.
A.219'()*J+O estudo das interações entre os aportes proexológicos constitui-se importante ferramenta
k`_`b`b]gchf]al`irZbgZbnc^`sZlZbk_ZctZ[u^]lZob

B. HOLOSSOMA
e*$*66*8'J A pesquisa das sutilezas holossomáticas permite a descoberta da lógica multidimensional
por detrás do acaso aparente.
e*$*#%*79'4'J+vblZhYcl]nchfZbgcdf`dbk`_f]le[`_]g`gcdbsZ_hclcbk]df`dbdZ\_cb`bYZ[Z\]Z^_`a`bkcddZ`[ob
Entender a conexão entre características atuais e o passado é recurso importante no estudo das diretrizes da
proéxis, pois, daí deriva-se necessidades evolutivas que podem estar contempladas na programação de vida.
a12'$=%68*J+ Tal pesquisa exige bom nível de autocrítica e intelectualidade da conscin jovem para
empregar uma abordagem detalhista e técnica, sem espaço para fantasias infantis.
!9*4$'C%'J+x`n\ynb]nkZ_f`b`b]gchf]al`irZzb`]hg`bh`b{e|chfegczbgZdbs`fZ_cdbgcb_]dlZdbYZ[ZddZnmf]lZd}b
questões somáticas que devem ser levadas em consideração no planejamento invexológico; o domínio
energético necessário à proéxis; as questões emocionais atravancadoras das recins; as carências
mentaissomáticas para abordagens assistenciais assertivas e produção de gescons.
0*.6&%1.&%*79'8'J+Não existe invéxis sem autopesquisa, pois é o primeiro passo do maxiplanejamento
invexológico. Zb[c]fZ_bZeb[c]fZ_`b]hfc_cdd`gZbhZb`k_Zsehg`nchfZbg`b`efZkcde]d`bYZ[ZddZnmf]l`b`banbgcb
realizar o maxiplanejamento invexológico, sugere-se responder ao livro Conscienciograma, de autoria de
`[gZb]c]_`b zb`bk`_f]_bg`bfylh]l`bgcb`hm[]dcb_mk]g`o

C. IDEIAS INATAS
A51%'6+ %.'2'6J+ Pela Intermissiologia, o estudo das ideias inatas pessoais proexológicas constitui-se
pesquisa sobre o próprio Curso Intermissivo.
O"$2%1C%621.&%'$%5'51J+c[`be[f]ct]dfchl]`[]g`gczb`blZhdl]hl]`b{mbn`h]scdf`becnbybgcdgcb`b]hshl]`ob
As tendências, o temperamento, as motivações, o nível de discernimento, entre outras características, já
apontam o grau de maturidade consciencial da personalidade.
!16f"%6'J+Os comportamentos e pensamentos do infante destoantes da mesologia fornecem rico material
para estudo das ideias inatas. Para o leitor ou leitora interessados, recomenda-se a realização de entrevistas
lZnbk`_chfcdbecbZb`lZnk`hY`_`nbge_`hfcb`b]hshl]`zblZnbZ\{cf]|Zbgcb[]df`_b`dbl`_`lfc_df]l`db]hs`hf]dbecb
o diferenciavam do comportamento-padrão de outras crianças.
H129*&*7.%(L16J+ A catalogação das ideias inatas próprias fornece um ótimo ponto de partida para
o desencadeamento de retrocognições do período intermissivo, ou mesmo de retrovidas.
M9%718J+Porém nem toda ideia inata representa um con – unidade de lucidez – do Curso Intermissivo
pessoal. Podem ser ideias correspondentes a automimeses dispensáveis.
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I<'$%'()*J A diferenciação de uma situação para outra pode ocorrer através da análise do nível de
responsabilidade atrelado a outras pessoas. Ideias originárias de curso intermissivo possuem maior impacto
assistencial, em virtude do conteúdo proexológico. Já ideias inatas automiméticas em decorrência de
experiências passadas geralmente caracterizam-se por serem manifestações das tendências pessoais.
!'9'5*C*J+ Mesmo ideias inatas referenciando o egocarma podem ser proexológicas, pois podem
possuir consequências assistenciais. Exemplo é aquela criança que manifesta a necessidade de estudar o que
ocorre dentro de sua cabeça. Apesar de aparentemente egocármica, as decorrências da criança estudar os
próprios pensamentos e tornar-se um adulto professor/pesquisador em Pensenologia podem ser sobremodo
policármicas.
0*68*<%6)*J+O entendimento sobre as próprias ideias amplia a visão de conjunto sobre si e o contexto
em que está inserido, adquirindo conteúdo proexológico na fonte.

D. TRAÇOS PESSOAIS
,9'(*6J+VWXYZ[\X]^_`abWYbcW\d_ebdZcWZW\d_e_dZcWfZdgX\ZWbWfh_[Zi_gZ[\bWY_WcjfZd_`abWY_cWXg_\jdXY_YZcW
com base na manifestação saudável do talento.
:".5'81.2*J+Sob a ótica da Autoconscienciometria, pode-se dizer que a proéxis pessoal fundamenta-se em duas vertentes:
1.+H1&%.6J O nível de reciclagem dos trafares.
2.+I66%62W.&%'J O nível de emprego dos trafores.
I"2*G9*-C%6J Desse modo, a pesquisa dos traços pessoais fornece pistas sobre a proéxis pessoal.
mW_j\bYX_n[oc\X^bW^bgZ`_W_W^dX_dW^bdfbWpj_[YbWcZWYZ][ZWpj_XcWeZdd_gZ[\_cW^b[c^XZ[^X_XcWcabWZ]^_qZcWf_d_W
assistência e o que é necessário mudar em si.
!9%*9*$*7%'J+rZccZW^b[\Zs\btWXgfbd\_W_WXYZ[\X]^_`abWYbWgZn_\d_ebdWZWYbWgZn_\d_e_dWf_d_W^b[^Zf`abW
do maxiplanejamento invexológico. No plano prioriza-se a atuação com o megatalento na concretização da
megagescon, bem como a recin e análise de riscos do megadefeito.
H1'$%68*J+Não assumir o megatrafor pode ser um sinal de negligência com o potencial assistencial
pessoal. Ser omisso ao megatrafar pode induzir a conscin a viver autofantasias.
V%.7"$'9%5'51J+ VW XYZ[\X]^_`abW YbW gZn_\d_ebdW Z[_h\Z^ZW _W cX[njh_dXY_YZW fZccb_hvW wbnX^_gZ[\ZtW _bW
conteúdo proexológico está ínsito a aplicação da maior ferramenta assistencial.
Rj&$1*J+xZccZWgbYbtW_bWXYZ[\X]^_dtWYZ][XdtW[bgZ_dWZW_fhX^_dWbWgZn_\d_ebdtWbWX[yZdcbdWZsXc\Z[^X_hWfbYZW
determinar o núcleo de convergência da pesquisa sobre a especialidade da programação existencial pessoal.

E. MATERPENSENE
a14.%()*J+O materpensene (mater + pen + sen + ene) é a ideia-mãe, a matriz de todo desenvolvimento
de tese, teoria ou ensaio, o leitmotiv, o pilar mestre ou o pensene predominante em qualquer holopensene
(VIEIRA, 2010, p. 4.388).
!*.21%9*J+ O materpensene pessoal dita a direção do ponteiro da consciência. Daí deriva-se
a manifestação consciencial. Logo, a pesquisa do materpensene fornece pistas sobre as necessidades evolutivas
e potencialidades assistenciais, conteúdo inerente à autoproéxis.
I"2*&*.6&%1.&%*8129%'J+ Para o mapeamento do materpensene pessoal é fundamental a utilização
racional de técnicas de autoavaliação conscienciométrica.
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,-&.%&'J+A utilização de papel e caneta durante o dia, anotando os pensenes, intenções e comportamentos,
LM NOM PQRQSNTQUVNM LM QUQSWOQUVNM QNM XUQSM VLM YZM [L\]NVNrM [NVLM OL\M WZ[N\RQURLM \LPY\ONM [Q\QM Q^QSWQ_`NM VNM
autoprincípio diretor.
a16."5'9J+O reconhecimento do materpensene apenas ocorrerá no momento em que a conscin estiver
disposta a se desnudar intraconsciencialmente para si mesma, pois a pesquisa contempla os conteúdos mais
profundos e íntimos da sua manifestação.
a%91()*J+gLZMQMPNUOPWUMWVLURWXPQ\MNM[\h[\WNMZQRL\[LUOLULrMPNZMNMZijWZNMVLMQYRNP\]RWPQrMRN\UQkOLM
VWl]PWSMQMVLXUW_`NMVQOMVW\LR\WmLOMVQMQYRN[\NnjWOM[N\MlQSRQMVLMLZoQOQZLURNMVW\LRW^NMpqstsuvrMwxyxrM[zM{z|}}~zM
vMVLXUW_`NrMZLOZNMYLM[N\MW[hRLOLrMVNMQYRNZQRL\[LUOLULMQo\LMNMSLYLMVLM[NOOWoWSWVQVLOMYQURNMM[LOYWOQM
da autoproéxis.

F. SINGULARIDADES
V%.7"$'9%5'516J A materialização da megagescon resulta da sinergia assistencial do conjunto de
singularidades pessoais. Logo, o estudo dos próprios pontos fora da curva é um dos principais elementos
[Q\QMQMWVLURWXPQ_`NMVNMZLTQlNPNM[\NLjNShTWPNz
V%.197%68*J+ O detalhismo na abordagem leva ao entendimento dos pontos em comum entre as
singularidades pessoais. O planejamento da efetivação assistencial destes neoconceptos fundamenta
o maxiplanejamento invexológico direcionado à materialização da megagescon.
e1219*&932%&'J+sZ[N\RQMXPQ\MQRLURNMQNOMR\QlN\LOM[LOONQWOMULTSWTLUPWQVNOrMZQOMWVLURWXPQVNOM[N\MRNVNOM
ao redor. O exemplarismo pessoal frente aos talentos torna a pessoa referência, mesmo estando obnubilada
quanto ao potencial assistencial.
O'G1'81.2*J+Eis, em ordem alfabética, oito exemplos de perguntas que podem ser respondidas pela
pessoa interessada em iniciar um mapeamento de suas singularidades.
1. I8G'9*J+Em que situações assistenciais o amparador de função é mais ostensivo?
2. {91'J Em quais áreas as portas se abrem naturalmente, vindo até mim oportunidades interassistenciais?
3. I21.()*J+O que chamou mais atenção no momento em que conheci as verpons da Conscienciologia?
4. 0"9%*6%5'51J Qual tema de pesquisa me desperta curiosidade sempre que aparece?
5. :*9('+G9161.&%'$J Em que área minha força presencial agiganta-se?
zMV%.&9*.%&%5'516J Qual denominador comum entre as sincronicidades que ocorrem comigo?
7. V%.7"$'9%5'516J Existe um padrão nas singularidades que possuo ou que ocorrem comigo?
8. ,9'U*9J+Qual estratégia e trafor utilizo para superar situações de gargalo e crise de crescimento?
!%$'9J+ vM QYRN[LOYWOQM Q[SWPQVQM M WVLURWXPQ_`NM VNM ZLTQlNPNM [\NLjNShTWPNM nM YZM VNOM [WSQ\LOM VNM
maxiplanejamento invexológico.
0*.6&%1.&%*$*7%'J+ Ao jovem, ainda inexperiente e calouro quanto ao autoconhecimento, sugere-se
QMYRWSWmQ_`NMVQOM[Q\QRnPUWPQOMLOR\YRY\QVQOMUQMNUOPWLUPWNSNTWQM[Q\QM[\NXOOWNUQSWmQ_`NMVQMQYRN[LOYWOQz
IG*%*J Atualmente, a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) oferece uma
série de ferramentas e ambientes adequados para o aprofundamento na autoanamnese. Existem à disposição
nos campi das instituições conscienciocêntricas, laboratórios, cursos de imersão, livros, serviços de apoios,
entre outros.
!'59L16J+ tOOQM LRQ[QM VNM ZQjW[SQULQZLURNM WU^LjNShTWPNM pQYRNQUQZULOL~M oYOPQM WVLURWXPQ\M [QV\LOrM
singularidades e tendências da consciência, do modo mais isento e racional possível, visando o delineamento
dos mandatos intermissivos.
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0*21N*J+A autopesquisa deve se basear em fatos, com uma abordagem claramente racional. O cotejo
objetivo entre aportes, características do holossoma, ideias inatas, materpense, megatrafar e megatrafor pode
fornecer a síntese da programação existencial pessoal a partir das singularidades pessoais.
O17'U*&*J+>?@ABCDECFGALHABFHI?JBZBKHME@NODBKDBJHP?UDCDrBHQ?R?BfGHBKHS?QHTHJDABE?BRTVW@J?BAHNODB
deste artigo.

III. MEGAFOCO E MAXIPLANEJAMENTO
a14.%()*J+A megafocalização precoceBXBw?B@KHEQ@MC?NODBHB?QG?NODBRHAAD?FBK?BCDEAC@ErB?@EK?BYDIHJrB
no essencial da programação existencial (autoproéxis), evitando desvios e desperdícios dos autoesforços
quando marginais ou secundários” (VIEIRA, 2010, p. 4.525).
I"2*5%6&19.%81.2*J+Atualmente, tudo está mais disponível comparado com antigamente. Porém, com
a aceleração da história o jovem erra mais por fartura do que devido à carência. Torna-se então fundamental
DBHAQ?SHFHC@JHEQDBKDBJHP?UDCDBRTDHWDFVP@CDB?BR?TQ@TBKDBKHAHEIDFI@JHEQDBKDB?GQDK@ACHTE@JHEQDBR?T?BMFQT?TB
aquilo que realmente interessa.
I"2*8'2"9%5'51J+oBKHME@NODBRTHCDCHBKDBEDTQHBRTDXW@CDBKHEDQ?BDBEpIHFBKHB?GQDJ?QGT@K?KHB?EQHC@R?K?rB
decorrência do Curso Intermissivo pessoal.
KC29'G*$'()*J+oBMW?NODBK?BJHQ?B@EQHT?AA@AQHEC@?FBK?BHW@AQsEC@?BtGJ?E?rB?@EK?BE?BYGIHEQGKHrBHWQT?RDF?B
RHFDBJHEDABuBvGWDABKHBIGFP?T@K?KHABtGJ?E?ArBF@AQ?KDAB?BAHPG@Tx
1.+0'G%2'$%68*+61$<'718J O dinheiro como objetivo primário.
2.+K7*&1.29%68*+%.U'.2%$J O próprio umbigão como objetivo primário.
3.+A.21916616+218G*9'%6J O hedonismo fútil e efêmero como objetivo primário.
M8%66"G19J+Nesse contexto, as omissões superavitárias aplicadas e entendidas desde período da mocidade
possuem efeito inestimável na produção proexológica ao longo da vida humana.
a1&*99W.&%'6J+A megafocalização precoce propicia o desencadeamento de pelo menos 8 realidades
multidimensionais otimizadoras à dedicação integral à proéxis, em ordem alfabética:
1. I8G'9*J+A obtenção de amparo especializado de função ainda na juventude.
2. I"2*99129*&*7.%(L16J+A rememoração sadia de retrovidas ou do último período intermissivo.
3. K.291<%62'J A entrevista extrafísica com o evoluciólogo.
4. :*9('+G9161.&%'$J Aumento da força presencial evidenciada no trabalho interassistencial do megafoco.
5. A6&'718J A iscagem lúcida de consciexes que podem ser assistidas a partir do holopensene pessoal
da especialidade proexológica.
B!'9'G9*&15W.&%'J+O rapport com a paraprocedência pessoal, quando homeostática.
7. !9*N1(L16J As projeções conscientes no trabalho assistencial especializado em parceria com os
amparadores.
8. V%.'$-2%&'J+oB@KHEQ@MC?NODBKHBA@E?FXQ@C?ABHEHTPXQ@C?ABR?T?RApfG@C?ABRHAAD?@A
O'219G1.61.1J+ oB KHME@NODB KDB JHP?UDCDB JDEDRDF@?B DB J@CTDGE@IHTADB CDEAC@HEC@?FrB EODB ?FQHT?EKD
DBR?KTODBKHB?GQDRHEAHE@?NODBHJBI@TQGKHBK?ABC@TCGEAQ EC@?ABHWQHTE?A
S%#195'51J+>?FBCDEK@NODBEODB?RT@A@DE?B?BCDEAC@ErBRHFDBCDEQTT@DrBU?B?BRTDMF?W@?BK?BTDSXW@AB?@EK?BE?B
fase preparatória, ampliando o grau de liberdade consciencial. O proexista se permite manifestar-se de acordo
com os autopropósitos evolutivos, com equilíbrio, bom humor e sem paranoia.
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:".5'81.2*J+FGHIJKLMNOKPNHPQROLTRPNMOKLWJKPGJGKSGRLGKUVKSMHLNUMKMKUVXRNYZGKUMKVOSVPNM[NUMUVKUMK
proéxis. É fundamental esta decisão.
!915*8%.T.&%'J+aOLMbV[VPVHKQJMKVOSVPNM[NUMUVKSHGVcG[deNPMKRZGKONeRNXPMKVcP[QNHKGQLHMOKSGOONbN[NUMUVOrK
JMOK ONJK LVHK QJMK SHVUGJNRTRPNMK RGK LHMbM[fGK HVM[NgMUGhK iM[K PGRUNYZGK SHGSGHPNGRMHjK QJK PHVOPVRUGK
interassistencial que abre um leque de outras especialidades convergentes com um núcleo central da proéxis.
I8G$%'()*J+Ou seja, a pessoa com foco proéxico não é monoideica. Pelo contrário. O próprio trabalho
gera conexão com diversas outras áreas ampliando a cosmovisão.
a1&%6)*J É irracional aguardar a megacerteza para iniciar a estruturação do plano proéxico, ou ter receio
UVKUVXRNHKM[eGKSGHKJVUGKUVKOVKSGUMHKSMHMKGQLHMOKSGOONbN[NUMUVOhKtKsQOLMJVRLVKVOLMKUVPNOZGKuQVKM[MvMRPMHj
o trabalho e abrir outras frentes de atuação. Deste modo, nesta etapa do maxiplanejamento torna-se
fundamental a decisão do rumo do trabalho existencial a partir dos dados levantados na autopesquisa.
A.514.%()*J+ Porém, após duas décadas de pesquisas invexológicas, percebe-se aí justamente o nó
edHUNGKUVKJQNLGOKNRvVHOGHVOKVcNOLVRPNMNOyKMKNRUVXRNYZGKUMKVOSVPNM[NUMUVKUMKSHGIcNOhKzVOLVKOVRLNUGrKvMJGOK
discutir brevemente este ponto.

A. DECISÃO VERSUS DECIDOFOBIA
a1&%5*U*#%'JK{K UVPNUG|GbNMK |HVRLVK }K UVXRNYZGK UGK JVeM|GPGK SHGVcG[deNPGK IK MRL~LVOVK UMK NRvIcNOrK RMK
medida em que a pessoa desperdiça as energias conscienciais e oportunidades evolutivas oferecidas pela
vida intrafísica, vivendo sem rumo certo.
A9916G*.6'#%$%5'51J+Tal situação é fruto da irresponsabilidade com a própria evolução podendo gerar
aborto de proéxis. Se você não decide, o mundo decide por vocêhK{KPGROPNRKOVJKJVeM|GPGKXPMK}KJVHPWKUGK
assédio extrafísico, propiciando desvios de proéxis.
A.&*8G$-C%6J+A pusilanimidade torna a vontade débil e a força presencial frágil. A hesitação e dispersão
viram rotina. A proéxis resulta em incompléxis.
,19'GW"2%&'J+Importa a ousadia em autodeterminar o rumo proexológico, pagando para ver, dando
a cara ao autotapa. Quem decide erra e avalia o próprio erro, tem mais chances de acertar do que aquele
que aguarda a megacerteza omniesclarecedora para tomar uma decisão.
0%6)*J+A própria palavra decisão possui a ideia de cisão, com bônus e ônus decorrentes. Quem decide
escolhe um caminho em detrimento de outro. Não há como fazer todos os caminhos, por mais interessantes
que sejam. Mesmo que a CCCI seja um shopping para o autodiscernimento, com diversas especialidades
e trabalhos atrativos, é impossível fazer tudo.
K&*.*8%'J+{K KPG[GPGQKQJKRGvGKUVOMXGKSMHMKGKNRLVHJNOONvNOLMyKMKVPGRGJNMKUVKbVROhK{LQM[JVRLVrK
ao proexista, muito importa a administração das oportunidades evolutivas, sem se permitir dispersar.
A99'&%*.'$%5'51J+ A decidofobia oriunda da necessidade em decidir corretamente é retrato do
perfeccionismo infantil. Não há como ter garantias que as decisões megafocais serão coerentes com as
cláusulas da autoproéxis.
e%GD21616J+ Porém, Invexologia e Conscienciologia são ciências, ou seja, trabalham com hipóteses
dentro da autopesquisa. Levante hipóteses, decida, atue, teste e avalie os resultados. Caso a decisão tenha
sido equivocada, aprenda, não repita o erro e siga em frente.
I"C3$%*J+O desenvolvimento da proéxis não é para ser sofrido, angustiante, mas sim prazeroso. Caso
o processo ainda seja penoso, sugere-se a Consciencioterapia como auxílio no aprofundamento da
MQLGSVOuQNOMrKMKXJKUVKUVOLHMvMHKGOKJVPMRNOJGOKUVKUV|VOMKUGKVeGh
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I$192'J+Ao jovem, inversor existencial, com todo entendimento teórico da técnica da invéxis, porém,
após alguns anos, ainda sem megafocagem, alerta-se para a possibilidade de estar vivenciando um dos maiores
516G1953024675174G498:;25<51671=4>:82=<67NB791?2689<5467;<7@4>4A24?9<C<7G1664<>.
a1&%6)*J+O delineameno da especialidade proexológica inicia-se pela decisão 51751C;29. O real interesse
em estruturar a proéxis desdramatiza a possibilidade do erro.
I8G'9*J+Além disso, o investimento do amparo extrafísico torna-se mais veemente. Sincronicidades,
insights, projeções assistidas, dentre outros, podem ocorrer patrocinadas pelos amparadores no sentido de
ajudar a clarear a questão.
!9*2'7*.%68*J+A decisão permite assumir a responsabilidade interassistencial, gerando ação. A partir
RSTUSVWXWSYUXrVZV[XYT[\YVUSYRSVZVTS]V^]XUZ_XY\TUZVRZV^]`^]\ZVa\RZrVSWV[XYU]Z^XYUXVbV\Y[XS]cY[\ZVRXVd_e]ZYUSV
da autoproéxis.
I"2*&1.29'81.2*J+ Desse modo, no contexto do maxiplanejamento invexológico, esta decisão
estratégica aparece como prioritária, pois inicia o autocentramento técnico, como hipótese, pela primeira
aSiVYZVjXkXl\X_]ZdZV^STTXZkm

IV. MEIOS E MAXIPLANEJAMENTO
K629"2"9'J+ A Invéxis é uma técnica evolutiva fundamentada na retilinearidade proéxica. A partir
RZV RSdY\noXV RXV WS_ZpX[XrV \W^X]UZV ZXV \YaS]TX]V Sq\TUSY[\ZkV ZV ^]X_]STT\aZV STU]eUe]ZnoXV RSV [XYaS]_cY[\ZTV
inteligentes entre os diferentes papéis assumidos na vida multidimensional, até implementar o exclusivismo
proexológico para materialização da megagescon.
:%C'()*J+A estruturação do modus operandi RZVa\RZVSYaXkaSVWXR\d[Z]V[XYT[\SYUSWSYUSVZTV]XU\YZTrVRSV
WXRXVZVdqZ]sTSVYXV]SYUtaSkmVuSTUSVTSYU\RXrVXV^]XvSUXVwVSTU]eUe]ZRXVZV^Z]U\]VRXVYxaSkVRSV[XTWXwU\[ZV^STTXZkV
da consciência.
A51.2%5'51J+O resultado assistencial da convergência dentro de um megafoco incutirá uma identidade
proexológica na própria manifestação consciencial, tornando indissociável a personalidade à especialidade
da programação existencial, otimizando a elaboração da megagescon.
O17'716&*.J+{VWS_Z_ST[XYVZ^Z]S[SV[XWXVXlvSU\aXVdYZkVRZV\Yawq\TrVa\TUXV|eSVUZkVT\UeZnoXV[jZY[SkZ
o compléxis pessoal. Desse modo, nas próximas seções exploraremos esta metodologia do maxiplanejamento
invexológico.

A. CÓDIGO PESSOAL DE COSMOÉTICA (CPC)
a14.*$*7%'. O código pessoal de Cosmoética é “a compilação sistemática ou o conjunto de normas de
retidão, ortopensenidade e autocomportamento policármico do mais alto grau moral, criado e seguido pela
[XYT[\cY[\ZVWZ\TVk~[\RZrVSWV|eZk|eS]VR\WSYToXVSq\TUSY[\ZkV{rV rV^mVmm
H12%5)*J+O maxiplanejamento invexológico objetiva a vivência da inversão da cosmoética, ou seja,
a vivência desde a juventude de normas de retidão pessoal evolutiva.
a16'4*J+Desse modo, importa ao inversor existencial a elaboração do CPC a partir do autodiscernimento
|eZYUXVbVjXkXWZUe]\RZRSV^STTXZkV^Z]ZV]SZk\iZ]VZTVZeUX^]XdkZq\ZTV^]XSqXk`_\[ZTVSVRSdY\]VZTVZU\UeRSTV^]`s
proéxis a serem desencadeadas ao longo de uma vida.
F1.1U3&%*6J+\TrVSWVX]RSWVZkpZlwU\[ZrVVlSYSpx[\XTV^]XSqXk`_\[XTVRZVRSdY\noXVRXV[`R\_XV^STTXZkVRSV
[XTWXwU\[ZVZ\YRZVZYUSTVRXTV VZYXTVRSV\RZRSrVpeY[\XYZYRXVUZkV|eZkVZeUX[XYU]ZUXV^]XdktU\[Xm
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1. 0*991(L16J+IGHJKLMLNOPKQGHLRGSRTUMLOGHVKJMWOVOGHVOHMVKQUMXLOYZRHVKH[KLOVMN\RGHSKQUOMG]
2. A.&*99"G2%#%$%5'51JHIHf^ONMXLOYZRHVRHQ_WKNHVKHO^URMQLRJJ^[UM`MNMVOVKHOH[OJUMJHVRGHOLRJVRGHLRQGMPRH
mesmo.
3. A.21.&%*.'$%5'51JHIHf^ONMXLOYZRHVOHMQUKQYZRHOH[OJUMJHVOHO^GUKJMVOVKH[KGGRONHLRGSRTUMLO]
4. A.2%8%5'51J+ aH SKJP^N\RH QOH [Jb[JMOH MQUMSMVOVKH MQUJOLRQGLMKQLMONH OH XSH VKH LRQGUMU^MJH RGH [MNOJKGH
homeostáticos da manifestação pessoal.
5. O129%'J+A mensuração prática do nível de inteligência evolutiva pessoal.
m]H!9*-C%6J A aceleração da execução da proéxis em consequência do emprego das cláusulas cosmoéticas
da autoconduta.
7. H12%$%.1'9%5'51JHIHJKUMNMQKOJMVOVKH[JRKqRNbPMLOHR`UMVOHOUJOWTGHVOH[JRXNOqMOHORGHVKGWMRGHVKH[JRTqMGrH
atitudes antiproéxis e envolvimentos anticosmoéticos.
8. Q19G*.6JHIHMVKQUMXLOYZRHVKHWKJ[RQGHMQf^KGUMRQtWKMGrHGKJWMQVRHVKH`OGKH[OJOHOHK^UMSMO]

KC21.6)*J+A constituição do CPC proporciona a oportunidade de avaliação indiscreta da extensão do
próprio ego.
I"2*&*.6&%1.&%*8129%'J+uONH[JtUMLOH[KJSMUKHOHMVKQUMXLOYZRHKHJKLMQHVRGHUJOYRGHMS[KVMUMWRGHvHSOQMwKGUOYZRH
SOMGHGO^VtWKNHVOHLRQGLMxQLMO]HuOS`TSHVKXQKHRGH[JMQL_[MRGHQKLKGGtJMRGHvHKSKJGZRHVRGHUONKQURGH[KGGROMGHf^KH
ditarão a marca pessoal na execução da proéxis.
0'$&"$%68*J+A implantação do CPC nas rotinas do inversor existencial faz o egocídio cosmoético,
levando ao autossacrifício assistencial calculado.
V19%15'51J+ zJOUMLOJH OH MQWTqMGH GMPQMXLOH WMWKQLMOJH OH LRGSRTUMLOH [JKLRLKSKQUKH QRGH SOMGH WOJMOVRGH
OS`MKQUKG]H{ZRHGKHUJOUOHVKH^SOHWMGZRHJRS|QUMLOHR^HUKbJMLOHGR`JKHOHWMVO]HIHGKJMKVOVKHQOHO`RJVOPKSrHOHOUKQYZRH
aos detalhes e a lisura multidimensional são factíveis para toda pessoa que se propõe à evolução e encara
a autoincorruptibilidade.
0*.<197W.&%'J+O inversor terá sucesso com a invéxis no momento que consegue ampliar progressivamente
o grau da cosmoética em seu dia a dia, fazendo a convergência das funções em direção à megagescon.

B. CONVERGÊNCIA
V%.197%'J+IHVKXQMYZRHVOHKG[KLMONMVOVKH[JRKqRNbPMLOH[KJSMUKHOHRJPOQMOYZRHVOHWMVOH\^SOQOHVKHOLRJVRH
com o megafoco, de modo que toda função assumida seja útil e entrelaçada.
!9%.&3G%*J+aHVKGOXRHVKHURJQOJHOHWMVOHLRQWKJPKQUKHLRSHRGH[JMQL_[MRGHSOPQRGHVOHO^UR[JRTqMGHUMJOHRHRWKSH
da zona de conforto e leva ao princípio da lei do maior esforço (VIEIRA, 2012) focado na excelência do
empreendimento proéxico.
M8.%&*.<197W.&%'J O tempo disponível até a dessoma, o efeito halo das ações evolutivas iniciadas na
^WKQU^VKHKHOHO^URf^ONMXLOYZRHR`UMVOH[KNRH^JGRHQUKJSMGGMWRH[KGGRONHURJQOSHwOLU_WKNHOHRSQMLRQWKJPxQLMOH
invexológica. O inversor existencial possui todos os recursos necessários para conjugar os recursos de acordo
LRSHOGHVMJKUJMKGHVOH[JRTqMG]HO_HOHJKNKW|QLMOHLJ_UMLOHVOHO^URWMWxQLMOHVOHMQWTqMG]
!*$%<'$1.21J+O Curso Intermissivo torna a consciência polivalente. Porém de nada adianta se a conscin
se enrola, tornando-se dispersiva por possuir razoável grau de facilidade e interesse com variados temas.
0*8G$-C%6J+A invéxis propõe que essa polivalência seja aplicada para moldar o entorno, alinhado aos
afazeres em direção à proéxis. Tal estratégia exige capacidade mentalsomática e proporciona efeito halo
capaz de levar o inversor ao compléxis.
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H16"$2'5*J+ O maxiplanejamento não propõe uma ruptura drástica com os compromissos da vida
humana, mas sim que os diferentes períodos e funções do dia a dia tornem-se rotinas úteis com resultados
proexológicos.
0*.o"W.&%'J+PQRUQSTVWQWXRYVSZQSW[\]T]^[WYXYaR\X[ZWb[STQRXd[eQS[ZrWQWRfYV^WeVW[]gQ\QRh[Ri[WR[ZW
próprias ações evolutivas aumenta, gerando sinergia para novos empreendimentos. A invéxis propõe que estes
[\lT]^QZWQ\QSS[TWeVWTQeQWVRgSQZ[eQWVW\QRYVSmVRgVrWU[dVReQW[W\QRo]aR\X[WTnpXT[We[ZW[]gQqSVeXZqQZXisVZt
V12*916J+Eis, em ordem alfabética, 7 exemplos de setores da vida humana que podem ser alinhados
inteligentemente, de modo a gerar a convergência à especialidade proexológica.
1. IU12%<%5'51|V1C"'$%5'51J O Grinvex; o cultivo das amizades intermissivas; as amizades raríssimas;
a dupla evolutiva.
2. :'83$%'J As responsabilidades familiares; o holopensene familiar; as reconciliações grupocármicas;
o relacionamento como palco de interassistência.
3. :%.'.('6JW}WqSQhZZ~QW[^[Y[R\[eQS[We[WqSQpXZW[W[]gQRQTX[WhR[R\VXS[WQWqVZ]XZ[eQSWXReVqVReVRgVW
a dedicação integral à proéxis.
4. A.21$1&2"'$%5'51J+O autodidatismo; a biblioteca pessoal especializada; as gescons; a megagescon.
5. A.29'&*.6&%1.&%'$%5'51J O investimento na autopesquisa; a autoconscienciometria; as recins;
a autocoerência intermissiva.
ctWS'\19J A eliminação do porão consciencial; o lazer produtivo; o trinômio motivação-trabalho-lazer;
o autodesassédio.
7. V*8'J Os cuidados com a saúde física; o estudo das predisposições genéticas; as singularidades; as
rotinas úteis.
a15%&'()*J+A partir da convergência proéxica, é possível a condição de dedicação integral à proéxis,
]T[We[ZWTVg[ZWe[WXRYpXZrWZVTWQTXZZsVZWeVh\XgnSX[Zt
V"G918'&%'J+ A inversão existencial permite a supremacia dos talentos pessoais em detrimento
WXRgS[hZX\[^Xe[eVtW}WeVeX\[i~QWXRgVmS[^WWqSQpXZWZ]qVSeXTVRZXQR[W[ZWqSXQSXe[eVZWVYQ^]gXY[ZrWeVXp[ReQW[ZW
futilidades intrafísicas de lado.
0916&1.5*J+A retilinearidade interassistencial ao longo da vida independente de idade, momento, local
Q]W\QRgVpgQrWWQW\[TXRbQWq[S[W[WVh\n\X[We[WgVRVqVZrWQhVprWeVZqVSgX\Xe[eVWVW\QTq^pXZt
0BG6"$'J+Pela Evoluciologia, um dos exemplos que denotam maior inteligência evolutiva é o investimento
nas cápsulas do tempo, ou seja, recursos que possibilitem a sequência do trabalho na próxima vida. Tal ideia
pode ser otimizada pela convergência útil entre os afazeres, tornando esta vida um empreendimento linear,
contínuo e calculado que culmina na megagescon.
O'C%G9*-C%6J+ [W XRYpXZrW QW T[gVSqVRZVRVW qSQVpQmaRX\QW [gS[XW \QRZ\XRZW VW \QRZ\XVpVZW [hRZrW mVS[ReQW
sinergia de trabalho, oportunidades interassistenciais e amparo de função desde a juventude.
0*.<197W.&%'J+Ao inversor existencial, que tem todas as ferramentas para moldar a vida e a atuação de
acordo com os interesses evolutivos, a convergência do megatrafor com o materpensene torna-se um foco
proéxico. Colocar como denominador comum da manifestação consciencial a principal ferramenta assistencial
liga o turbo evolutivorW[\V^VS[ReQW[WbXZgSX[WqVZZQ[^W[Wq[SgXSWe[W][^Xh\[i~QWeVWgQeQZWQZW[ZqV\gQZWe[WYXe[t
A51.2%5'51J+A convergência calculada amplia a consciencialidade e a força presencial ao longo dos
anos, resultando na concepção da identidade proexológica.
K2'G'J+Tal condição é chave na terceira etapa do maxiplanejamento invexológico (técnico-preparatório),
VWqSXQSXe[eVW[qZWeVhRXi~QWe[WVZqV\X[^Xe[eVWqSQVpQ^mX\[t
COLPO, Filipe. Fundamentos do Maxiplanejamento Invexológico.

Conscientia, 15(3): 423-443, jul./set., 2011

437
C. IDENTIDADE PROEXOLÓGICA
a14.%()*J+A identidade proexológica é a caracterização autoconsciente do holopense pessoal a partir
de uma especialidade interassistencial, condição reconhecida por conscins e consciexes, em geral, resultado
do esforço produtivo teático durante, pelo menos, uma década dentro de um campo da autoproéxis.
:*9('+G9161.&%'$J+O trabalho contínuo com resultados crescentes dentro de uma mesma linha assistencial
distingue a consciência pela força presencial frente à especialidade proexológica. É condição factível ao
jovem inversor, consequência da execução do maxiplanejamento convergente.
a16'66-5%*J+VWXYjZ[\]W^_W_`a_bcdeYcXfWXffcfg_eYcXcfWY]e_`XfWXo]bXWXWc^_egc^X^_WeXfWabhabcXfW_e_bicXfW
do inversor, tornando-se referência na área para desassédio e assistência. O jovem atua tal qual porta-bandeira
assistencial lúcido da equipex especializada.
,9'#'$=*J+lWm]bZXnp]W^XWc^_egc^X^_WcecYcXqf_Wa_\XW^_recnp]W^XW_fa_YcX\c^X^_Wab]_`]\hicYXW_ZWs[_
a conscin atuará durante a vida intrafísica, porém, é apenas o início do princípio do começo do trabalho.
A caracterização do holopense exige tempo para acumular experiências, know-how, conhecimentos,
abordagens, casuísticas e empreendimentos interassistenciais bem-sucedidos. Desse modo, o jovem inversor
é a conscin com mais ferramentas para alcançar tal patamar, pois a invéxis permite a dedicação de, pelo
menos, meio século numa mesma linha de trabalho interassistencial.
Rapport. VWceu_bf]bWs[_WX\YXenXWXWc^_egc^X^_Wab]_`]\hicYXWf_Wv_e_rYcXW^[bXeg_W^wYX^XfW^XWXv_bg[bXW
do leque de oportunidades assistenciais geradas a partir do rapport. O holopense gravitante atrai assistidos,
parceiros evolutivos, amparadores e assistentes especialistas, propiciando sinergia entre situações
interassistenciais ímpares.
A.3&%*J+A conquista de uma identidade proexológica não denota o completismo existencial. É a partir
^_\XWs[_W]WgbXvX\y]WZXcfWfwbc]WcecYcXzWX]W_fgXv_\_Y_bW[ZXW_s[ca_W_`gbXm{fcYXWab]rffc]eX\WY]eg{e[XW_Wg]beXbqf_W
referência para o público-alvo da proéxis pessoal.
Q'.2'71.6J+VWab]rffc]eX\cfZ]WXffcfg_eYcX\zWY]ZWce{Yc]WXce^XWeXW|[u_eg[^_zWXYXbb_gXW_ZWa_\]WZ_e]f
8 vantagens proexológicas ao inversor existencial, em ordem cronológica:
1. I8G'9*J O contato contínuo com amparadores especializados, primeiros coadjuvantes da invéxis,
permite assistência singular e captação de ideias originais convergentes entre si, inspiradas pela equipex.
2. I66%62W.&%'J+ A força presencial inversora somada ao exemplarismo proexológico e amparo
especializado propicia o desassédio mentalsomático assistindo conscins e consciexes.
3. I7$"2%.'()*J+VW|]u_ZWwWf_bWib_i~bc]zW\]i]zWa_bf]eX\c^X^_fWXrefWX]Wy]\]a_ef_WXgbXg]bWfX^c]WXab]`cZXZq
se, possibilitando execução de maxiproéxis (proéxis grupal).
4. K"2%8%'J O acúmulo de empreendimentos assistenciais bem-sucedidos gera autoconfiança
e autodesassédio, possibilitando maior continuísmo no trabalho ombro a ombro com os amparadores.
5. O17'716&*.JWlW^_recnp]Wab_Y]Y_W^XWZ_iXi_fY]eW]gcZcXWXWZXg_bcX\cXnp]W^]Wab]|_g]WX]W\]ei]W^XW
vida a partir de megaconvergência.
W,18G*J A conquista do jubileu evolutivo dentro da especialidade proexológica.
7. 0*$=1%2'+ %.2198%66%<'J+ O alcance da identidade proexológica propicia a atuação extrafísica
especializada, durante período intermissivo.
8. I"2*991<1\'81.2*J A atuação ao longo de uma vida dentro da mesma especialidade impregna
a]fcgcuXZ_eg_W]WaXbXYwb_vb]W^_WgX\WZ]^]Ws[_W^crYc\Z_eg_WXWY]efYcdeYcXWg_b~W[ZXWuc^XWf_i[ceg_Wf_ZWXWc^_cXW
inata da especialidade, podendo dar continuidade ao próprio trabalho.
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H16G*.6'#%$%5'51J+A constituição da identidade proexológica amplia a responsabilidade interassistencial
qualiquantitativamente através da colheita intermissiva e autorrevezamento consciencial. Os objetivos são
alargados no tempo / espaço, predominando o emprego do mentalsoma nas relações interconscienciais.
!9*466%*.'$%68*J+ A invéxis fornece ferramentas para o inversor tornar-se doutor na especialidade
RSTSUVWXYWZ[\]^T_]T`a`\VW]TRWTXYWb]]\WcSd\]eWTS]]\]V`cf\SdTX`YRUYSeTXSYSTSdZeTR`]VSTg\RSrTXW]]\h\d\VScRWT
a atuação como amparador técnico. Quanto mais frutos intrafísicos o trabalho gerar, mais a assistência
extrafísica pós-dessoma será propiciada.
I"2*&*8G$-C%6J O impacto da verbação invexológica já é assistencial. Porém é ampliada quando
o inversor possui no currículo assistencial a identidade proexológica conquistada a partir de décadas de
trabalho, permitindo o desassédio pela própria força presencial, condição-chave para o autocompléxis.
O17'716&*.J+Os resultados interassistenciais a partir desta identidade criam ambiente para a dedicação
à megagescon.

D. MEGAGESCON
O17'716&*.J+ nT R`bc\opWT RWT e`qSaWfWT XYWZ[\fWT XY`fWf`T XW]]\h\d\VST ST R\cSe\sSopWT RS]T q`]VSot`]T
conscienciais, formando uma identidade proexológica ao inversor existencial e gerando ferramentas para
elaboração da megagescon pessoal.
a14.%()*J Megagescon é a obra-prima realizada pela conscin nesta vida, claramente evolutiva
e cosmoética, representando ápice da programação existencial (NONATO et al., 2011, p. 200).
0*8G$-C%6J+wWR`x]`TSbYeSYTyU`TST\cg`Y]pWT`[\]V`cf\SdTcSRSTeS\]TZTRWTyU`TUeSTVZfc\fSTXSYSTSTY`Sd\sSopWT
RSTe`qSq`]fWcrTXW\]TVSdTfWc]V\VU\x]`TSTfzSg`TXSYSTWTfWeXdZ[\]rTWh{`V\gWTXY\e|Y\WTRST\cgZ[\]^T}S~TST\eXWYVcf\ST
deste estágio do maxiplanejamento invexológico.
H'%'J+nTR`bc\opWTRST`]X`f\Sd\RSR`TXYW`[Wdq\fSTS\cRSTcST{Ug`cVUR`TR`bc`TSTYS\STR`TSVUSopWT\cVYSa~]\fSrT
possibilitando o crescendo do jovem intermissivista até a megagescon.
Q'$*916J+nTe`qSaWfSd\sSopWTXY`fWf`TX`Ye\V`TSTeURScoSTR`TgSdWY`]Tbc\VW]TXWYTWUVYW]T\eX`Y`f~g`\]rT
prioritários à evolução. A priorização ainda na juventude da constituição do CPC, a publicação de livro
tarístico autorrevezador antes da adultidade e a manutenção homeostática da tenepes precoce, são exemplos
R`TfWcyU\]VS]TRSTbfzST`gWdUV\gSTX`]]WSdTfSXSs`]TR`TR`eWc]VYSYTSTY`]XWc]Sh\d\RSR`T\cV`Ye\]]\gS^
I"2*991<1\'81.2*J+Apesar de a invéxis ser uma técnica intrafísica, a aplicação bem sucedida traz
benefícios além dos limites de uma vida humana. A megagescon resulta do materpensene da inteligência
evolutiva pessoal, funcionando tal qual sementeira intrafísica policármica de neoideias esclarecedoras
prioritárias, sendo principal elemento desencadeador do autorrevezamento multiexistencial e da colheita
intermissiva.
A.<162%81.2*J+A obra-prima proéxica não aparece do nada. Importa o investimento ao longo de uma
vida para concretizá-la.
!91G'9'()*J+ nX`]SYT R`T ]`YT fWcfdU~RSrT `eT q`YSdrT cST aS]`T bcSdT RST g\RST zUeScSrT ST yUSd\bfSopWT RST
e`qSq`]fWcT Y`f`h`T \cUcf\ST RS]T R`f\]t`]T Y`Sd\sSRS]T S\cRST cST {Ug`cVUR`^T \]rT `eT WYR`eT SdaShZV\fSr
T`[`eXdW]TR`TXY`XSYSopWTXYW`[Wdq\fSTfSXSs`]TR`TyUSd\bfSYTSTWhYSxXY\eSTX`]]WSdTRUYScV`TSTaS]`T`[`fUV\gS^
1. I8%\'516JTnTyUSd\bfSopWTRS]TSe\sSR`]TYSY~]]\eS]TfSXSs`]TR`TR\cSe\sSYTW]TVYSaWY`]TX`]]WS\]^
2. K2'G'6JTnTyUSd\bfSopWTRS]TyU`\eS]T]SR\S]TR`T`VSXS]TR\cSe\sSRWYS]TRST`gWdUopW^
3. A.21$1&2"'$%5'51JTnTyUSd\bfSopWT\cV`d`fVUSdTRUYSRWUYSTR\Y`f\WcSRST TfWcfY`V\sSopWTRSTe`qSq`]fWc^
4. O15%'2*JTnTyUSd\bfSopWTRW]T\cV`Y`]]`]T\e`R\SVW]TaWfScRWTW]T`a`\VW]Te`R\SVW]^
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5. M8%66"G19JHIH fJKLMNOKPQRH SKTH RUMTTVWTH TJXWYKZM[\YMKTH ]JZW^MTH UK^[W^WSRYKTH SKTH SMTXRTMPVWTH
preliminares para a realização da programação existencial.
cdH!'9'G6%f"%68*JHIHfJKLMNOKPQRHXKYKXTefJMOKH^WOWTT\YMKHKRHOYWTOW^SRHghi[W^WXWTiRNWjiORUXLkjMTd
7. !9%*9%5'516JHIHfJKLMNOKPQRHSKTHXYMRYMSKSWTHUKMRYWTH^RHXWYeRSRHSKH]JZW^[JSWd
8. H*2%.'6JHIHfJKLMNOKPQRHSKTHYR[M^KTH[RY^K^SRiKTHWUHn\oM[RTHTKSMRTd
0*'5N"<'.21J+A preparação intrafísica bem-sucedida leva ao contato mais direto com amparadores,
KUXLMK^SRH WH fJKLMNOK^SRH KH M^[WYKTTMT[W^OMKLMSKSWH SWTSWH KH ]JZW^[JSWH WH LWZK^SRH tH UKMRYH ZWYoKPQRH XKYK
s constituição da obra-prima.
H16"$2'5*6J+O Curso Intermissivo pessoal é a primeira preparação do inversor existencial para levar
a cabo o projeto da megagescon. Porém é na dimensão intrafísica que a proéxis ocorre. De nada adianta
a participação em Curso Intermissivo avançado e posteriormente abandonar a proéxis durante o período
M^[YKxeTMORdHyUXRY[KHRTHYWTJL[KSRTHXY\[MORTHfJWHKHOR^TOM^HRo[kUH^KHNOnKHWZRLJ[MZKHXWTTRKLHSWTSWHKH]JZW^[JSWd
KC29'G*$'()*J Porém o nível de coerência interdimensional com o Curso Intermissivo pessoal possibilita
extrapolá-lo, assumindo mais responsabilidade assistencial do que o previsto. Tal condição se dá a partir da
materialização da megagescon, condição viável ao inversor existencial focado precocemente na especialidade
proexológica.

IV. RESULTADOS DO MAXIPLANEJAMENTO
I&1$19'()*J+Segundo Vieira (2010, p. 142), a aceleração da história pessoal pode ser analisada através
do compléxis, alcançado por atos construtivos, ou do incompléxis, causado por esbanjamento dos potenciais
evolutivos.
K6&*G*J A invéxis objetiva o compléxis, antecipando a maturidade a partir do planejamento da carreira
assistencial. Porém nem todo planejamento detalhado para uma vida é inversivo. O maxiplanejamento
M^ZWYTMZRHSWZWHTWYH[YKPKSRHSW^[YRHSRHWTORXRHSKHy^ZWjRLRMKdHKeHKHMUXRY[^OMKHSKTHSWN^MPVWTHSKHmini-invéxis
e maxi-invéxisH  HcHXRMTHSWN^WUHRHXWYeUW[YRHSKH[kO^MOKd

MINI-INVÉXIS
a14.%()*J A mini-invéxis é a vivência da inversão existencial exitosa, porém básica e rudimentar,
atestada pelo saldo evolutivo de uma vida calcada na prática da técnica da invéxis.
:'2*J Este autor propõe como fato sine qua non que chancela a mini-invéxis a conquista do completismo
existencial a partir da técnica da inversão existencial.
I97"81.2'()*JHgMTHWUHRYSWUHKLxKok[MOKHHKYJUW^[RTHKHxKZRYHSWH[KLHKNYUKPQRd
1.+a15%&'()*J Segundo Vieira (1994), propositor da invéxis, a técnica apoia-se na dedicação integral
e consciente à execução da proéxis pessoal, desde a puberdade ou, no máximo, antes da maturidade biológica,
cHK^RTHSWHMSKSWdHPara a conscin que iniciou a invéxis e dessomou aos 70 anos, somam-se no mínimo 44
=>?@ABCAGDEFHI=AB=AFJI>HI=KAQ?IWrALCHF?DA?MALCHF?D=rAI?>@HBCD=AFCNG?A@MOIHC>FCAG=D=ACPHRHDS@CA?AI?NGLCFH@N?T
2.+M#N12%<*J O objetivo primário da invéxis é o completismo existencial, invertendo a tendência humana
de incompléxis. Você, leitor ou leitora, considera possível alguém ter vivenciado a inversão existencial
CPHF?@=rAI?NAF?B=@A@M=@AG=D=FJI>HI=@rA@CNAFCDA=LI=>Z=B?A?AI?NGLJPH@T
3.+H16"$2'5*J Não existe invéxis teórica. A prática da técnica impõe resultados assistenciais amplos,
acumulados durante toda uma vida. Você, leitor ou leitora, sem autocorrupções, considera existir outro
DC@MLF=B?AO>=LAN=H@AN?BC@F?AfMCAF=N]JNAI=D=IFCDH^CA?AêxitoAB=AH>_JPH@T
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0*8G$-C%6JFIFGHGWJKHLFMNOPQQHOJLRFSLFHJGTUHQFSVNLJXYFSTKLSLQFRYGLFLOFKOZMRTUHQ[
[9'5'(L16J Vale lembrar que o cumprimento da programação existencial não é algo maniqueísta.
Existem gradações, particularidades, atenuantes e agravantes, variando de caso para caso.
!9*4$'C%'J Porém esse fato não deve servir de argumento autossabotador para contentar-se com meio
êxito. O inversor meia-forçaFSVNLJXYFSTKLSLQrFYZFXYQYrFPKLNgFZVHXOFLhVTZFSYFVZLFmeia compléxis, já que
nossos resultados assistenciais ao longo do tempo são uma progressão exponencial, e não aritmética.
M#N12%<*J O conceito mini-invéxis não minimiza o completismo existencial, porém esclarece que
a invéxis objetiva isto. Se a invéxis é a inversão da existência (antirrobotização humana) e a conscin inversora
não foi completista, então inverteu o quê?

MAXI-INVÉXIS
a1U%.%()*J A maxi-invéxis é a vivência da inversão existencial exitosa, porém sofisticada
e extrapolacionista, atestada pelo saldo evolutivo de uma vida calcada na prática da técnica da invéxis.
:'2*J Este autor propõe como fato determinante que chancela a maxi-invéxis a conquista da desperticidade
a partir da técnica da inversão existencial.
I97"81.2'()*JFpHQrFYZFONSYZFLRqLsTXHKLrFtFLNuVZYJXOQFLFqLGONFSYFXLRFLPNZLvwO[
1.+ F%.p8%*J A condição da desperticidade pressupõe uma série de outras conquistas evolutivas.
O binômio inversor-despertoF MNYQQVMyYF LVXOMNOzYXLsHRHSLSYrF OPYUrF YNVSHvwOrF XLNYQrF LVXONNYXNOKOuJHvyYQrF
afetividade madura, entre outros. Você, leitor ou leitora, considera possível a existência de outra condição
=>?@AGB?CB?DEB?>A>A@FBA>HI>JK>L>AGFHCA?JMFB@CBAFN?@DFJI?>HO
2.+a15%&'()*J A condição de desassediado permanente total é factível de ser conquistada em apenas uma
vida humana para qualquer personalidade, sendo ainda mais exequível para o inversor existencial veterano
MNOPQQHOJLR[FVocê, leitor ou leitora, considera a possibilidade de existir algum outro contexto de partida
G>B>A>ALF@GFBD?I?L>LFA=>?@ACD?=?\>LCAfRFA>A?JMFB@SCAFN?@DFJI?>HO
3. KC29'G*$'()*J A técnica da inversão existencial é uma muleta para adquirir-se maior produtividade
assistencial. A desperticidade descarta tal muleta, pois a inteligência evolutiva passa a ser a principal
ferramenta aplicada para a tomada de decisões. Você, leitor ou leitora, reconhece que a técnica da invéxis
VAR=>A=RHFD>OAW=AfRFA=C=FJDCAFH>ADCBJ>X@FA@FIRJLEB?>O
I2'&'5*J A invéxis possibilita ultrapassar a condição de conscin varejista e materialista, alcançando
o atacadismo consciencial através dos atos assistenciais, policármicos e multidimensionais.
!'9'5*C*J Apesar de o inversor com Curso Intermissivo avançado ter totais condições para alcançar
a desperticidade, percebe-se em muitos a sacralização (microvisão) de tal estágio evolutivo, muitas vezes
culminando em autoassédios para a conscin (PÂMELA, 2007, p. 197).
A.&*19W.&%'J Supõe-se que uma conscin que, ainda jovem, coloque a desperticidade como algo
HJLRKLJvgGYRrFZVHXOFSHPKHRZYJXYFLRKLJvLNgFXLRFKOJhVHQXL[F~ONTZFYQQYFNLKHOKJHOFTFHJKOYNYJXYFKOZFLFMNMNHLF
técnica. A invéxis pressupõe estratégias organizadas em escalas crescentes até a conquista do compléxis
e da megameta da desperticidade.
a16'4*J A partir da maxi-invéxis pode-se concluir que o =FY>LF@>ZC do inversor é a conquista da
condição de inversor-desperto, que, em tese, pode ser extrapolado para inversor-completista-desperto.
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INVEXOMETRIA
A8G$%&'(L16J A conceituação de mini-invéxis e maxi-invéxis implica que o maxiplanejamento só
é inversivo se objetivar alcançar resultados entre a faixa mínima do compléxis e a extrapolação da
desperticidade.
0*.6*$%5'()*J Invéxis não se consolida em pouco tempo. Exige décadas de dedicação e resultados
crescentes. Deste modo, torna-se importante avaliar o nível de invexibilidade a partir das conquistas já
alcançadas através desta técnica de vida.
A.<1C*8129%'JBKCBUDEFGHBIJBILMENFGHBILBmini-invéxis e maxi-invéxis serem um balanço inversivo
JOLEJPBEHBMEJQBIJBRNIJrBSBNCOHTVJEVLBLPVJWLQLXLTCHPBOJTYCLVTHPBfDLBOHPPNWNQNVLCBJBJRJQNJFGHBIJBNERSZNPB
desde o início de sua aplicação.
F'$'.(*J+Porém, vale lembrar que a consciência só terá o verdadeiro balanço da prática da invéxis no
período extrafísico, pós-dessoma, no qual terá melhor visão de conjunto para avaliar os erros e acertos da
vida intrafísica.
A.<1C*79'8'J+O invexograma é a ferramenta disponível para realização deste balanço invexológico
em momento propício à correção de rumo e ampliação do que já está sendo feito de positivo.
a14.%()*J+Invexograma é o sistema de avaliação que mede o resultado da aplicação da técnica da invéxis,
tendo como referencial o indivíduo desassediado permanente total (desperto), completista existencial, aos
cdBJEHPBILBNIJILBhegeijgrBkllmrBOnBmopn
0*.f"%62'6J Este recurso fornece uma série de conquistas a serem desencadeadas pelo inversor
existencial, de modo linear, de acordo com as faixas etárias, levando em consideração o desenvolvimento
da execução da proéxis pelo modelo inversor-desperto (maxi-invéxis).
:'616J+A proposta feita neste artigo de enumeração das fases do maxiplanejamento invexológico associa-se ao invexograma do seguinte modo:
1.+:'61+%.2"%2%<'E Pré-adolescência (10 aos 15 anos), faixa etária não descrita no invexograma por se
propor a considerar os períodos mais críticos quanto a preparação e execução da proéxis (da adolescência
à meia-idade).
2.+:'61+%.%&%'$E Adolescência (15 aos 20 anos).
3.+:'61+2-&.%&*/G91G'9'2D9%'E+yzP{JIHQLPX|EXNJBhklBJHPBkdBJEHPpBLBiIDQVNIJILBhIHPBkdBJHPBclBJEHPpn
4.+:'61+G9*466%*.'$/1C1&"2%<'EB~LNJ{NIJILBhclBJHPBdBJEHPpn
IU19%()*J+LEIHBJPPNCrBJBNILEVNMXJFGHBIJBUJPLBLCBfDLBHBNERLTPHTBLZNPVLEXNJQBPLBLEXHEVTJBOHILBPLTBJULTNIJB
a partir da análise do resultado do invexograma.
KC18G$*$*7%'J+ O inversor que constata possuir a grande maioria das conquistas enumeradas no
invexograma no período da adolescência encontra-se em fase inicial do maxiplanejamento invexológico. Já
aquele que apresenta bom desempenho no período da pós-adolecência encontra-se na fase técnico-preparatória
da invéxis.
H1U19W.&%'J Ao interessado em confrontar a fase do automaxiplanejamento invexológico com
o invexograma, recomenda-se a leitura dos artigos Invexograma: Autoavaliação da Invéxis (NONATO, 2007),
que propõe a utilização da ferramenta, e Balanço dos Primeiros Resultados do Invexograma (NONATO,
2009), que apresenta uma série de técnicas para aplicação do teste, bem como ampla listagem de perguntas
autoinvexométricas de apoio para o inversor interessado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O'C%G9*5"2%<%5'51J+ A teorização de um mecanismo assistencial não produz recins. A função do
maxiplanejamento invexológico é gerar a maxiprodutividade em benefício dos outros.
!9*-C%6J+A invéxis veio como uma estratégia para aqueles que buscam viver a vida de maneira mais
organizada, cosmoética e interassistencial a partir da vivência da dedicação integral à proéxis.
I"2*'#.17'()*J O maxiplanejamento invexológico permite o alinhamento das ações ao longo de uma
TUVWrXWYZ[\U]WYV^XW_X\^Yf`U_ZW_X[T^a`ZUTW_X[XVWYV^X`bXZ^bX]c^d__U^YWaXeX[g[\`hi^XV^_XbWYVWZ^_XV^Xj`c_^X
Intermissivo pessoal.
:9"2*6J A autoabnegação assistencial calculada, consequência lógica da vida programada desde
a juventude, gera frutos assistenciais que provavelmente teremos consciência da extensão apenas em período
extrafísico.
0*.<%21J+Deste modo, convidamos a todos os interessados a aprofundar o debate sobre a sistematização
do maxiplanejamento invexológico, no sentido de entendermos melhor a técnica da invéxis e tirarmos melhor
proveito da oportunidade única de vivência desta técnica radical, cosmoética e avançada.

NOTAS
XmnXo[p[cqY\UWsXWY^ZWht[_X][__^WU_XV^X\`c_^XuV[YZUd\Whi^XVW_XvUc[ZcUw[_XVWXxc^ygU_rXbUYU_ZcWV^X][aWXz__^\UWhi^XuYZ[cYW\U^YWaX
de Programação Existencial (APEX), em 19.02.2011.
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