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ASSINVÉXIS
PROVA DE INVEXOLOGIA
16 DE JULHO DE 2014
TERTULIANO(A):____________________________________________
De acordo com os conteúdos previstos e divulgados dos livros 700 Experimentos da
Cons–cienciologia, Dicionário de Artgumentos da Conscienciologia, Enciclopédia da Conscienciologia e Inversão Existencial, responda por escrito as seguintes 50 questões ordenadas
pela especialidade do tema:

01. Autopriorologia. Dê 3 exemplos de microinteresses não convergentes com a técnica da invéxis.

02. Autoproexologia. O que é o megacompléxis?

03. Autorrecexologia. A conscin inversora existencial pode fazer correções de rota da
proéxis e ainda se manter praticante da técnica da invéxis?

04. Autossomatologia. Qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia apresenta
abordagem acurada do jovem inversor existencial ao próprio corpo humano, a fim de concientizar-se das potencialidades e detalhes específicos do novo veículo de manifestação consciencial,
recebido por meio da Genética, adaptando-se de modo mais eficaz ao uso do corpo-fole, entroasdo nesta vida intrafísica com a consecução satisfatória da autoproéxis?

05. Conviviologia. Ao praticante da técnica da invéxis, existe amizade evitável? Em caso negativo, justique. Em caso afirmativo, cite 2 exemplos.

06. Conviviologia. É correto afirmar que o patamar evolutiva da conscin pode ser medido através da qualidade de suas amizades?

07. Desafiologia. Dê 1 exemplo de assistência que o inversor existencial pode fazer
através do conceito de repto tácito.
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08. Despertologia. A despertidade é meta viável nesta vida para qual destas personalidades: conscin não-intermissivista, inversor existencial, reciclante existencial ou tenepessista.

09. Despertologia. De acordo com Vieira em diversos verbetes da Enciclopédia da
Conscienciologia, quem é o exemplo de megainversor existencial: inversor-completista, inversor-desperto, inversor-ofiexista ou inversor-serenão?

10. Desviaciologia. O uso inadequado do diploma pelo intermissivista resulta no desvio
existencial e não cumprimento das cláusulas pétreas da proéxis. Tal afirmação expressa o verbete
autofuga, duplocurso ou síndrome do diploma disposto na Enciclopédia da Conscienciologia.

11. Duplologia. O que é o pentatlo duplista?

12. Efeitologia. Apresente 5 vantagens evolutivas de aplicação da técnica da invéxis.

13. Evitaciologia. Quais dos seguintes verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia é
condição impeditiva de aplicação da técnica da invéxis: aborto humano provocado, estigma virtual, grecex ou porão consciencial.

14. Evoluciologia. Complete as células em branco da escala evolutiva das consciências.
01.

Consréu transmigrada

10% do Serenão

02.

Consréu ressomada

20% do Serenão

03.

Pré-serenão vulgar

25% do Serenão

04.

Isca insconsciente

25% do Serenão

05.
06.

25% do Serenão
Projetor consciente

07.
08.

30% do Serenão
35% do Serenão

Conscienciólogo

09.

40% do Serenão
50% do Serenão

10.

Semiconsciex

60% do Serenão

11.

Teleguiado autocrítico

65% do Serenão

12.

Evoluciólogo

70% do Serenão

13.

Serenão

100% (modelo)

14.

Consciex livre (CL)

∞ Evolutivo
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15. Evoluciologia. Descreva uma hipótese de retrovida do atual invexólogo, utilizando
o princípio da restauração evolutiva.

16. Exemplogia. Qual destes sujeitos é inversor(a) existencial: A) homem de terceira
idade, casado, pai de 2 filhos, advogado, com pé-de-meia constituído; B) mulher jovem-adulta,
solteira, sem filhos, psicóloga recém-formada?

17. Gesconologia. Entre os seguintes requisitos, quais seriam condições indispensáveis
ao inversor existencial para realização de gestação consciencial (por exemplo 1 livro): concluir a
faculdade, estar bem financeiramente, fazer tenepes, ter dupla evolutiva ou ter casa própria?

18. Ginossomatologia. O papel social feminino muito além do protagonismo meramente reprodutor animal refere-se à fatologia de qual dos verbetes a seguir presentes na Enciclopédia
da Conscienciologia: agente retrocognitivo inato, antimaternidade sadia ou pentatlo duplista?

19. Grinvexologia. Defina grinvex.

20. Grinvexologia. Informe se o seguinte parágrafo é falso ou verdadeiro, e justifique
sua resposta: o grinvex está formado por jovens interassados na inversão existencial e aplicantes
da técnica, porém não é aberto para indivíduos que não aplicam técnica evolutiva.

21. Interassistenciologia. A inversão assistencial implica em inversão existencial? Justifique sua resposta.

22. Intermissiologia. A autoprofilaxia proexológica realizada pela consciex durante o
Curso Intermissivo a fim de transmitir os megacons autoproéxicos para o próprio cérebro físico
após a ressoma (ideias inatas), constitui-se em teórica ou teática?

23. Intraconscienciologia. O autoconflito invexológico pode ser inconsciente?

24. Intrafisicologia. Cite 2 exemplos de antimaternidade sadia e outros 2 exemplos de
antimaternidade não sadia.
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25. Intrafisicologia. Considerando a conquista do autexclusivismo inversivo, cite 2 áreas da vida cotidiana representando importantes frentes de trabalho, fundamentais ao bom encaminhamento proexológico do inversor existencial.

26. Invexologia. Diferencie fase iniciante de fase técnico-preparatória do maxiplanejamento invexológico.

27. Invexologia. O casamento para obtenção do greencard e desenvolvimento de proéxis em país estrangeiro inviabiliza por completo a prática da invéxis?

28. Invexologia. Quais as duas condições da bilibertação inversora?

29. Invexologia. Quais destas opções necessariamente excluem a possibilidade de aplicação da invéxis nesta vida humana atual: assédio crônico, casamento no papel ou gestação humana?

30. Invexologia. Quais são os 2 principais coadjuvantes da técnica da invéxis?

31. Invexologia. Qual é o megaproblema do inversor existencial?

32. Invexologia. Qual é o princípio básico da invéxis?

33. Invexologia. Quem é o agente retrocognitivo inato?

34. Invexologia. Sobre o praticante da técnica da invéxis, é correto afirmar: A) a invéxis
ocorre até os 26 anos de idade, sendo que depois a conscin colhe os frutos dessa megaprioridade;
B) a conscin só pode casar e ter filhos após 42 anos de idade, continuando a ser inversora existencial, igualmente ao caso do propositor da técnica da invéxis, Waldo Vieira; C) quem experimentou drogas ilícitas jamais poderá aplicar a invéxis, pois é um ato anticosmoético.

35. Invexometrologia. Qual unidade de medida da invéxis?

Prova

de

Invexologia

5

36. Marasmologia. Quem é o filho-canguru?

37. Ortopensenologia. O que é ortótes precoce?

38. Parapatologia. Não são considerados esportes radicais por praticantes e pela mídia
especializada: skate, surf, mergulho ou rapel?

39. Priorologia. Quais destas seguintes prioridades possuem relação com a invéxis: desperticidade, gescon, tenepes ou tridotação consciencial?

40. Proexologia. Qual é o objetivo de se definir megafoco interassistencial desde a juventude?

41. Proexologia. Qual técnica ajuda na superação antecipada do porão consciencial,
queimando etapas da maxiproéxis?

42. Proexologia. Quem é o triatleta conscienciológico?

43. Recexologia. Em qual momento o inversor ou inversora existencial pode optar pela
aplicação da técnica da recéxis?

44. Recexologia. Cite 5 diferenças entre as técnicas da invéxis e recéxis.

45. Recexologia. Sobre o reciclante existencial é correto afirmar: A) sempre tem mais
de 26 anos; B) necessariamente casou-se formalmente, teve filhos e/ou participou de aborto; C)
devido a desvio de proéxis, jamais poderá atingir 100% de completismo existencial.

46. Tecnologia. Cite uma técnica otimizadora da invéxis.
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47. Tecnologia. O período de 12 meses no qual a conscin inversora existencial, homem
ou mulher, dedica esforços holossomáticos, pensênicos, evolutivos e cosmoéticos objetivando
cumprir as etapas das metas prioritárias da invéxis é definido em qual dos seguintes verbetes da
Enciclopédia da Conscienciologia: ano invexológico, atitude evolutiva pró-proéxis ou técnica de
mais 1 ano de vida.

48. Tecnologia. Qual opção define melhor as semelhanças e diferenças entre invéxis e
recéxis: A) são técnicas evolutivas visando o compléxis e a desperticidade, sendo a invéxis mais
profilática e a recéxis mais terapêutica; B) o inversor existencial é sempre mais avançado que o
reciclante existencial, pois faz profilaxia de erros a partir de evitações e prioridades evolutivas.

49. Tecnologia. Qual técnica é indicada aos jovens agitados, contribuindo para o domínio da ansiedade e melhoria da pensenidade?

50. Tenepessologia. É correto afirmar que o inversor existencial deve aproveitar a empolgação da juventude e investir o quanto antes na antecipação da tenepes?

