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TERTULIANO(A):
                              
De acordo com o conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia e com o 

desenvolvido nas tertúlias-verbetes-aulas, entre 2005 e 2011, responda estas 50 
questões ordenadas pela especialidade do tema:

01. Antidiscernimentologia. Leogevildo, proexista de 40 anos, em plena fase 

consecutiva, negligencia os check-ups periódicos. Josué, mesmo ciente dos problemas 

cardíacos na família, na hora das refeições carrega no uso do sal. Tais 

comportamentos são exemplos de qual tipo de atitude antiproéxis? 

R: Leviandade somática.

02. Assistenciologia. Qual especialidade da Proexologia é a mais indicada 

para efetuar o levantamento detalhado dos aportes existenciais? 

R: Inventariologia. 

03. Autocorrupciologia. Devido à extrema autocorrupção, Marcílio ao final 

da vida, em estado de melin, afirma aos mais chegados que o seu incompléxis foi 

devido ao tempo insuficiente da vida e a falta de oportunidades. Qual lei proexológica 

contradiz Marcílio? 

R: Lei da Exequibilidade.

04. Autoproexologia. Quais os dois pontos de convergência entre o 

megacompléxis e os cinco ciclos? 

R: Desperticidade e compléxis.

05. Autorrevezamentologia. Na intermissão seguinte à intermissão 

mudancista a consciex planeja o próximo renascimento considerando a vinculação 

com o trabalho recém findo na vida pregressa, constituindo assim o autorrevezamento. 

Qual critério do ciclo multiexistencial pessoal rege o renascimento desta 

personalidade? 

R: Critério da Atividade. 
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06. Autorrevezamentologia. Qual será o maior espólio autorrevezador 

a ser deixado pelos cognopolitas ao dessomarem, objetivando o autorrevezamento 

grupal? 

R: Enciclopedia da Conscienciologia. 

07. Bibliologia. No livro O Avesso de um Balzac Contemporâneo, o autor 

prof. Osmar Ramos, ao comentar o motivo que o levou a pesquisar o tema do livro 

relata: “Em maio de 1983, inesperada coincidência colocava-nos em mãos uma outra 

contrafação do genial romancista, agora sob o invólucro de uma psicografia. 

Conduzíamos uma amiga a um centro espírita, em nossa cidade natal, quando fomos 

agraciados com o volume de um romance, trazendo o título bastante piegas de Cristo 

Espera por Ti, psicografado pelo médium Waldo Vieira, que logo nos pareceu um 

outro Rabou, a serviço de suas próprias convicções.” 

Pergunta: na experiência relatada o que seria classificado como aporte 

existencial? 

R: O livro Cristo Espera por Ti. 

08. Biografologia. Em suas narrativas autobiográficas no decorrer das 

tertúlias, o Prof. Waldo relatou que teve que esperar 2 gerações para poder adentrar o 

trabalho mais avançado da maxiproéxis em cooperação com os demais 

intermissivistas. Nesse intervalo de espera ele aproveitou para acrescentar adendos à 

autoproéxis. Qual lei da proéxis possibilitou este plus proexológico? 

R: Lei da Adaptabilidade.

09. Biografologia. Qual o principal recurso paratecnológico, ao modo de 

parafonte de subsídios informacionais às investigações auto e heterobiográficas, nos 

estudos da Biografologia? 

R: Parapsicoteca.

10. Casuisticologia. Ayrton Senna foi um grande ídolo do esporte, não só no 

Brasil, mas para o mundo inteiro. Alegrou a vida de milhões de pessoas com seus 

feitos nas pistas automobilísticas. Dessomou cedo, com menos de 40 anos, durante o 

seu ofício. Além do legado esportivo, propiciou um trabalho assistencial considerável, 

voltado para educação de crianças e jovens, através da fundação homônima dirigida 

pela irmã. A morte prematura de Senna é um indicador de miniproéxis ou de acidente 

de percurso? 

R: Acidente de percurso devido à condição de riscomaníaco. 
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11. Ciclologia. Armendes já algum tempo rege as próprias ressomas pelos 

desígnios do maximecanismo evolutivo. Qual critério do ciclo multiexistencial 

pessoal dirige o renascimento desta personalidade? 

R: Critério da Atividade.

12. Codigologia. Qual código pessoal é o mais afeito ao proexista? 

R: Código pessoal de conduta proexogênica (autoproexograma); código da 

retribuição proexológica. 

13. Conscienciometrologia. Mirela queria saber qual é a diretriz básica de sua 

proéxis. Para isso recorreu ao SEAPEX – Serviço de Apoio Existencial. Ao avaliar as 

circunstâncias e considerando determinada lei proexológica, o proexólogo orientador 

sugeriu que ela procurasse a Conscius para elaborar seu conscienciograma. Qual lei 

proexológica fundamenta tal prescrição? 

R: Lei da Compatibilidade.

14. Cosmovisiologia. Muitas ações para serem eficazes na proéxis devem ser 

promovidas no momento certo, nem antes nem depois. A noção do timing correto para 

agir pode ser comunicado ao proexista pelos amparadores a partir de certos sinais ou 

indícios manifestos em sincronicidades, ocorrências, encontros, situações diversas. 

Dentre os recursos a seguir, qual tem a função de monitorar estes indicadores 

proexológicos: 1. Periscópio proexológico; 2. Bússola consciencial; 3. Planilha 

evolutiva. 

R: Periscópio proexológico. 

15. Cronologia. O 1º tempo de execução da proéxis corresponde a qual tempo 

do curso intermissivo? 

R: 1º tempo de execução da proéxis corresponde ao 2º tempo do curso 

intermissivo.

16. Culturologia. Fernando Báez é uma das maiores autoridades sobre 

a história das bibliotecas. Pesquisador venezuelano, consultor da UNESCO, dedica 

sua vida ao combate do memoricídio ou das catástrofes culturais, caracterizados, 

sobretudo, pela destruição de livros. A prevenção da biblioclastia como projeto de 

vida é oriundo de série de experiências vividas. Dentre elas, recebe especial destaque 

nos estudos proexológicos, a relatada no fragmento a seguir: “Em 2001, não sem a 

habitual surpresa, recebi uma pesada caixa que veio a ser a pedra fundamental de 

minha pesquisa. O carteiro, depois de me estender o recibo de entrega, informou-me 

que procedia de Caracas. Do lado de fora tinha um envelope com um papel, conciso e 
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com uma assinatura ilegível, onde se insinuava que se tratavam de livros, os únicos 

bens do meu avô Domingo que, ao morrer, legou-os a mim em seu testamento, mas 

também explicava que foram conservados por um tio que acabara de morrer... 

Na caixa, manchada de óleo e cinzas, contei uns quatro volumes. Passei 

adiante alguns que não me atraíam, mas fiquei com Os Inimigos dos Livros (1888), de 

William Blades, que continha uma exposição amena sobre as causas da destruição de 

textos. 

Ainda comovido, e convencido de que era um sinal, fui visitar meu pai.” 

Pergunta: Considerando a trajetória profissional de Báez e uma possível 

proéxis, na experiência relatada qual fator serviu de indicador autoproexológico? 

R: O livro recebido do avô.

17. Desviaciologia. Qual o prenúncio intraconsciencial do incompléxis? 

R: A melin.

18. Economiologia. O uso da inteligência financeira proexológica visa 

principalmente o alcance do pé-de-meia para dar maior liberdade de manifestação ao 

proexista. Qual das condições a seguir não representa a aplicação da inteligência 

financeira proexológica: 1. A aquisição de recursos; 2. A conservação de recursos; 3. 

A multiplicação de recursos. 

R: Nenhuma. Todos representam. 

19. Egocarmologia. Dentro da escala evolutiva, a partir de qual nível as 

proéxis deixam de ter algum tipo de conteúdo egocármico? 

R: Nenhum, em todos os níveis sempre há um percentual de egocarma. “Lei 

da Egocarmalidade: Mesmo assentada dentro da policarmalidade, toda proéxis 

atende primeiramente à egocarmalidade da consciência.”

20. Equipologia. Jéferson programou a vida atual ainda durante a intermissão, 

através do curso intermissivo. A essência da sua tarefa existencial envolvia mais 9 

pessoas para trabalharem lado a lado, ombro a ombro, contudo, 4 se desviaram ao 

longo do caminho. No momento crítico de destino, planejado para iniciar a 

incumbência existencial, os 4 não chegaram para executar o trabalho conjunto. Assim, 

Jéferson e os demais presentes tiveram que remanejar algumas funções e atribuições 

da maxiproéxis entre si, redefinir certas metas diante das circunstâncias. Qual lei 

proexológica possibilita esse remanejamento de funções 

e objetivos? 

R: Lei da Adaptabilidade. 
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21. Estatisticologia. Qual local intrafísico apresenta a maior concentração de 

proexistas identificados? 

R: Cognópolis. 

22. Evoluciologia. A consciex recém de volta à extrafisicalidade, tendo 

cumprindo com êxito a proéxis, se apresenta para os amparadores mais evoluídos e 

pergunta: – qual a minha próxima tarefa? O que tenho para fazer? Tal atitude 

propende para qual critério do ciclo multiexistencial pessoal?

R: Critério da Atividade. 

23. Evoluciologia. Ambrósio, com base na inteligência evolutiva, adotou uma 

estratégia para aumentar a probabilidade de obtenção do compléxis: ajudar aos demais 

proexistas alcançarem as autocompléxis. Qual lei proexológica fundamenta tal 

estratégia? 

R: Lei da Intercooperatividade.

24. Fracassologia. Quem é o maior responsável pela malpreparação da fase 

preparatória proexológica? 

R: O próprio proexista. 

25. Grupocarmologia. Em uma família, constituída por 1 casal e 2 filhos 

adolescentes homens, havia muitos conflitos, desentendimentos, em grau tal que 

caminhava para a dissolução familiar. Nasce um novo filho, agora menina temporã. A 

partir do nascimento do novo rebento o holopensene doméstico melhora, os conflitos 

tornam-se insignificantes e a paz passa a predominar. Aos 13 anos a menina dessoma. 

A opinião dos familiares é unânime: “tudo melhorou a partir dela, parece que veio ao 

mundo só para equilibrar a família”.  

Pergunta: supondo que a menina possuía proéxis, qual seria o tipo? 

R: Miniproéxis. 

26. Grupocarmologia. Quem realiza a subsunção proexológica pela segunda 

vez? 

R: O retomador de tarefa. 

27. Incomplexiologia. Genira em diversas relações sociais, de natureza 

profissional, familiar e outras, sempre foge das atribuições de seus papéis ou funções, 

procurando, de maneira recorrente, transferir as responsabilidades aos outros. Através 
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de uma projeção vexaminosa os amparadores mostraram à Genira que tal conduta 

levaria inevitavelmente ao incompléxis. Qual lei proexológica fundamenta tal 

conclusão? 

R: Lei da Intransferibilidade.

28. Interassistenciologia. Qual especialidade da Proexologia é a mais 

indicada para identificar as ações assistenciais retributivas decorrentes dos aportes 

existenciais recebidos? 

R: Retribuiciologia. 

29. Intermissiologia. Ao se debruçar sobre os estudos da proexologia, Mirna 

descobriu que nem todas as conscins possuem proéxis. A consciência se torna 

proexista apenas a partir da passagem pelo curso intermissivo em período pré-

ressomático. Qual lei proexológica fundamenta tal conclusão? 

R: Lei da Evolutividade.

30. Intermissiologia. O terceiro tempo de execução da proéxis corresponde a 

qual tempo do curso intermissivo? 

R: 3º tempo de execução da proéxis (maximoréxis) corresponde ao 3º tempo 

do curso intermissivo.

31. Intermissiologia. Todo intermissivista tem uma autoparaprocedência 

cursista. Atualmente (Ano-base: 2011), em qual local encontra-se a maior 

concentração de proexistas em plena fase executiva, cuja paraprocedência foi 

Interlúdio: Cognópolis Foz, Europa ou China? 

R: Em nenhum, pois a formação de Interlúdio tem em torno de 10 anos, sendo 

que a fase executiva seria na média a partir de 36 anos. 

32. Inventariologia. Afrânio é um voluntário muito atuante na 

Conscienciologia. Ao completar 36 anos ele resolveu fazer um balanço dos resultados 

alcançados na proéxis até o momento. Se você fosse orientá-lo nesta avaliação, qual 

técnica seria mais adequada: planilha evolutiva, retrospectiva decenal ou 

proexometria pré-executiva? 

R: Proexometria pré-executiva.

33. Maxiproexologia. Há retomador de tarefa sem ter sido minidissidente? 

R: Há. O proexista pode se afastar sem necessariamente se contrapor às 
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ideias ou pessoas. 

34. Maxiproexologia. Pode haver maxiproéxis sem ser de grupo? 

R: Sim.

35. Maxiproexologia. Qual o tipo de reinclusão promovida pelo grupo 

maxiproexológico referente à conscin retomadora de tarefa? 

R: Reinclusão Grupocármica. 

36. Metodologia. No estudo científico da proexologia, a abordagem 

metodológica predominante nas investigações das proéxis é a idiográfica (trato dos 

fatos individualmente) e não a nomotética (formulação de leis gerais). Qual lei 

proexológica fundamenta tal conclusão? 

R: Lei da Exclusividade.

37. Miniproexologia. Pode haver miniproéxis grupal? 

R: Sim.

38. Morexologia. A cláusula pétrea da proéxis pode ser realizada na 

maximoréxis? 

R: Não, pois a maximoréxis só é possível após o compléxis, e este só 

é possível com a realização da cláusula pétrea.

39. Morexologia. Qual lei proexológica fundamenta a maximoréxis? 

R: Lei da Adaptabilidade. 

40. Parapatologia. Fanáticos de uma seita, por ocasião da passagem de um 

cometa, realizam suicídio grupal acreditando que seriam levados para o céu. Qual 

critério do ciclo multiexistencial pessoal rege os renascimentos dos envolvidos? 

R: Critério da Grupocarmalidade. 

41. Parapatologia. Qual o megadesperdício da oportunidade de viver? 

R: Suicídio.
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42. Pedagogia. No livro O Avesso de um Balzac Contemporâneo, o autor prof. 

Osmar Ramos, ao comentar o motivo que o levou a pesquisar o tema do livro relata: 

“Em 1969, recebíamos do governo belga uma bolsa de estudos para 

a Universidade de Louvain, onde deveríamos permanecer durante quatro anos para a 

obtenção de uma especialização em psicologia clínica.” (p. 17) 

Pergunta: na experiência relatada o que seria classificado como aporte 

existencial? 

R: A bolsa de estudos. 

43. Priorologia. Em relação ao conteúdo de qualquer proéxis, qual recurso 

manifesta a prioridade proexológica definida pelo proexista ainda na fase 

intermissiva pré-ressomática? 

R: Cláusula Pétrea.

44. Proexologia. Qual a denominação dada ao auxílio técnico efetuado por 

equipe especializada, prestado aos interessados, no intuito de ajudar na solução de 

questões referentes à proéxis e na ampliação do autodesempenho proexológico, 

contemplando as diversas áreas existenciais, dentre as quais a intraconsciencialidade, 

a saúde holossomática, a convivialidade, a extrafisicalidade, 

a interassistencialidade, a profissional e a financeira. 

R: Serviço de apoio existencial (SEAPEX). 

45. Profilaxiologia. Na vida moderna, uma das principais dificuldades 

à realização da proéxis é o excesso de estímulos e atrativos ampliando a possibilidade 

do desviacionismo. Neste contexto, considerando o objetivo de evitar a dispersão dos 

esforços do proexista, qual a técnica proexológica mais adequada? 

R: Empenho proexolíneo.

46. Retribuiciologia. Hamilton autogerencia sua vida em função da proéxis, 

da seguinte maneira: toda vez que recebe um aporte existencial reflete sobre qual 

direcionamento deve ser dado, pois tal recurso é instrumento para um trabalho a ser 

feito. Qual lei proexológica fundamenta tal conclusão? 

R: Lei da Assistencialidade.

47. Retribuciologia. Qual código rege a aplicação dos aportes existenciais 

recebidos? 
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R: Código da retribuição proexológica. 

48. Seriexologia. Um adolescente comete suicídio e logo em seguida é 

reencaminhado para renascer a fim de complementar o período humano, final, 

deixado sem viver. Qual critério do ciclo multiexistencial pessoal rege o renascimento 

desta personalidade? 

R: Critério da Complementaridade. 

49. Seriexologia. Um terrorista realiza atentado vitimando fatalmente dezenas 

de inocentes. Qual critério do ciclo multiexistencial pessoal rege o renascimento desta 

personalidade algoz? 

R: Critério da Grupocarmalidade. 

50. Tenepessologia. A tenepes é condição para a ofiex, portanto, a tenepes é 

pré-requisito para qual tipo de compléxis? 

R: Megacompléxis.
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