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ASSINVÉXIS
5ª PROVA DE INVEXOLOGIA
17 DE JULHO DE 2018
TERTULIANO(A):____________________________________________
De acordo com os conteúdos previstos e divulgados dos livros 700 Experimentos da
Conscienciologia, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, Enciclopédia da Conscienciologia e Inversão Existencial, responda por escrito as seguintes 50 questões ordenadas pela
especialidade do tema:
01. Amparologia. Enumere 5 condições que predispõem à amparabilidade inversora.
Acalmia mental, Assistencialidade tarística, Autabnegação, Cosmoeticidade, Higidez
pensênica, Posicionamento sadio. No verbete existem outras 24 condições.
02. Autexperimentologia. Quem é a conscin-fonte do inversor existencial?
Invexólogo.
03. Autodeterminologia. A autodeterminação decenal pode ser aplicada pelo jovem inversor existencial ainda na fase preparatória da vida?
Sim.
04. Conviviologia. Cite 2 exemplos de concessão antievolutiva e 2 exemplos de concessão evolutiva mais comuns na fase juventil da vida humana.
Concessão antievolutiva: amizades ociosas, descuido somático, vícios, fazer média, permitir-se a impontualidade. Concessão evolutiva: consenso com o grupo evolutivo sobre decisão
a ser tomada, abrir mão de carreira promissora em função do foco na proéxis, atender necessidades do(a) parceiro(a) duplista, omissão superavitária, usar o primeiro discernimento,
renunciar o hedonismo juvenil em função do voluntariado.
05. Cronologia. Complete o quadro a seguir sobre as faixas etárias da vida humana.
Período da Vida Humana

Idades do Soma

01.

Vida Fetal

Da concepção à ressoma

02.

Neonatologia

De 01 dia de vida até aos 28 dias

03.

Lactância

Dos 29 dias de vida até aos 02 anos

04.

Primeira Infância

Dos 02 anos e 1 dia até aos 04 anos

05.

Segunda Infância

Dos 04 anos e 1 dia até aos 10 anos

06.

Pré-Adolescência

Dos 10 anos e 1 dia até aos 15 anos

07.

Adolescência

Dos 15 anos e 1 dia até aos 20 anos

08.

Pós-Adolescência

Dos 20 anos e 1 dia até aos 26 anos

09.

Adultidade

Dos 26 anos e 1 dia até aos 40 anos

10.

Meia-Idade

Dos 40 anos e 1 dia até aos 65 anos

11.

Terceira Idade

Dos 65 anos e 1 dia até aos 80 anos

12.

Quarta Idade

Dos 80 anos e 1 dia até à dessoma
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06. Despertologia. É possível, viável e factível a conscin inversora alcançar a condição
da autodesperticidade ainda na fase preparatória da vida humana? Justifique sua resposta.
Sim, se a conscin iniciar a invéxis aos 15 anos terá pelo menos 20 anos de experiências
evolutivas para chancelar a assunção da desperticidade antes dos 35 anos. Atualmente já existem
cursos e gescons do tema, além de pessoas que assumiram a desperticidade servindo de exemplo.
07. Desviaciologia. Dê 1 exemplo prático da perda da invéxis através do trinômio poder-posição-prestígio.
Algema de ouro na profissão, busca de fama ou status na Socin, engajamento em carreira política.
08. Duplologia. Qual ou quais condições a seguir, títulos de verbetes da Enciclopédia da
Conscienciologia, são pré-requisitos para constituição de duplismo invexológico: antimaternidade sadia, conscin-fonte, materpensene duplista, nível intermissivo, parceiro ideal ou posicionamento invexológico?
Antimaternidade sadia e posicionamento invexológico.
09. Evitaciologia. Coleiras do ego são condições que inviabilizam a prática da invéxis.
Forneça 1 exemplo que caracterize esta evitação.
Carreira militar, liderança restringidora da atuação em seitas místicas ou religiosas,
engajamento em carreira política.
10. Evitaciologia. Considere o seguinte caso: jovem de 19 anos, filho de voluntários da
Conscienciologia, participante de eventos conscienciológicos e invexológicos, estudante de medicina, adepto a esportes radicais, homossexual, projetor consciente e interessado pela técnica da invéxis. Tal conscin pode exemplificar o conceito de conscin inversível?
Não.
11. Evoluciologia. Curso Intermissivo, tenepes, epicentrismo, desperticidade e compléxis compõem qual conceito exposto em verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
Cinco ciclos.
12. Evoluciologia. O inversor existencial que sai da condição primitiva de pré-serenão
vulgar para a condição de Conscienciólogo na Escala Evolutiva das Consciências, exemplifica
qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia: autopromoção evolutiva, cinco ciclos, conscin
transcendente, educação despertológica, eficácia invexológica ou maxiconvergência incessante?
Autopromoção evolutiva.
13. Gesconologia. É possível uma gescon ser embasada em automimeses, indicando estagnação da conscin no porão consciencial e na interprisão grupocármica? Justique sua resposta.
Sim, é o caso da gescon ectópica, anacrônica ao potencial intermissivo da conscin.
14. Grinvexologia. Cite 1 projeto, realização ou feito dos grinvexes que perdure até os
dias atuais, funcionando como legado dos grinvexes para a CCCI.
Simpósio dos Grinvexes, CINVÉXIS, Revista Gestações Conscienciais, ASSINVÉXIS.
15. Grinvexologia. Cite 3 problemáticas comuns enfrentadas pelos grinvexes e 1 método prático para evitá-las ou diminuí-las.
Inexperiência, inconstância, falta de posicionamento, despriorização conscienciocêntrica, fechadismo, centralização, assincronismo, instabilidade, estagnação. Ações: fazer contato
com a coordenação geral dos grinvexes, promover eventos da Assinvéxis, reler estudos invexológicos, agir de modo coerente com a técnica da invéxis.
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16. Holomaturologia. A vivência da técnica da vida matemática depende única e exclusivamente de qual fator?
Vontade.
17. Holomaturologia. Em relação a inversão da maturidade, identifique as alternativas
corretas: A) Ocorre depois dos 30 anos de idade, com o acúmulo de experiências; B) Ocorre em
consequência da inversão assistencial; C) Tem relação direta com a recuperação de cons; D) Pode
ou não estar associada à inversão energética.
B, C e D.
18. Imaturologia. A partir de qual faixa etária da vida humana a manutenção do porão
consciencial é definitivamente patológica, sempre indicando imaturidade indiscutível da conscin?
A partir dos 26 anos ou da adultidade.
19. Imaturologia. O período de transição da fase infantil para a fase adulta, caracterizado pela predominância do porão consciencial, falta de autorreflexão e maior vulnerabilidade à influência mesológica, é conceito expresso em qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia:
adolescência irrefletida, ectopia consciencial, intelectualidade adolescente, pressão mesológica
nociva, nulificação da infância ou transposição precipitada?
Adolescência irrefletida.
20. Imaturologia. Qual ou quais itens a seguir não são exemplos da atuação do porão
consciencial: adulto-criança, dupla acumulação, esporte radical, infantilismo ginossomático, leviandade somática, nulificação da infância, promiscuidade ou tatuagem?
Dupla acumulação e nulificação da infância.
21. Infocomunicologia. Qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia exemplifica
a condição da conscin online para as redes sociais e offline para o amparo extrafísico: amizade
evitável, efeito google, eliminação dos microinteresses, estigma virtual ou infocomunicação dispersiva?
Infocomunicação dispersiva.
22. Intencionologia. Qual relação existente entre a técnica da invéxis e o canto da sereia?
A invéxis possibilita a evitação de desvios típicos do canto das sereias moderno, indo em
contrafluxo aos idiotismos culturais da mesologia e do hedonismo juvenil, tais como esportes radicais, drogadicção, ficação, etc.
23. Intermissiologia. Dê 1 exemplo de conquista evolutiva que ateste nível intermissivo
máximo.
A autovivência do completismo existencial.
24. Intermissiologia. Qual comunex, extinta em 1985, foi paracamping da maioria dos
atuais inversores existenciais na última intermissão?
Pandeiro.
25. Intermissiologia. O momento evolutivo pessoal no qual a consciex, resgatada pelo
amparador extrafísico, é encaminhada à comunex sadia para ambientação e recomposição consciencial, conquistando oportunidade de ser admitida nos Cursos Intermissivos, é conceito expresso em qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia: desestagnação do intermissivista, incubação intermissiva, intermissivista retardatário, megaencontro crítico, megapreparação, viragem
intermissiva ou retrocognição intermissiva?
Viragem intermissiva.

Prova

4

de

Invexologia

26. Intermissiologia. Segundo o livro Inversão Existencial, a minidissidência do Curso
Intermissivo ocorre durante o período extrafísico (consciex) ou período intrafísico (conscin)?
Intrafísico (conscin).
27. Intrafisicologia. O que é o jubileu invexológico?
A aplicação da técnica da invéxis por 50 anos consecutivos.
28. Invexologia. A afirmação a seguir é verdadeira ou falsa? “Sendo a invéxis técnica
de otimização máxima da vida, antecipação da assistência e obtenção da maturidade precoce, torna-se praticamente inviável sua aplicação sem Curso Intermissivo pré-ressomático”.
Verdadeira.
29. Invexologia. A coerência invexológica é a qualidade, estado ou condição de a conscin, desde jovem, agir de modo harmônico, simétrico e coerente frente a quais 2 realidades?
A técnica da invéxis e a autoproéxis.
30. Invexologia. Com relação às vantagens da inversão existencial, assinale somente as
afirmativas verdadeiras: A) A conscin não passa mais por crises de crescimento profundas devido
ao equilíbrio e tecnicidade proporcionados pela inversão existencial; B) A conscin não necessita
realizar mais correções de rota a partir do momento em que elabora seu maxiplanejamento invexológico; C) O inversor antecipa a sua fase existencial executiva, já durante a fase existencial preparatória, reunindo as duas fases antes dos 35 anos de idade física; D) A conscin vivencia neoego
preparatório, enquanto resultado dos estudos do Curso Intermissivo pré-ressomático.
C e D.
31. Invexologia. Dentre as metas dos inversores aos 40 anos de idade física, encontra-se
a entrevista com Serenão. Com relação à esta meta específica, assinale as afirmativas corretas: A)
Deriva do mérito evolutivo da conscin inversora; B) Pode ser realizada no extrafísico ou no intrafísico; C) Tal meta é factível somente após a desperticidade; D) Será alcançada pelo inversor
existencial completista; E) A entrevista é previamente agendada via contato com Evoluciólogo.
A e B.
32. Invexologia. Qual é o megaproblema do inversor existencial?
Imaturidade ou inexperiência.
33. Invexometrologia. Considerando o início da tenepes pelo inversor existencial, o que
deve ser analisado para identificar o nível de invexibilidade a partir desta conquista?
A precocidade.
34. Invexometrologia. Qual conquista pessoal determina o alcance da condição de eficácia invexológica executiva?
Gescons.
35. Invexometrologia. Qual é a principal ferramenta utilizada para balanço e mensuração da aplicação da invéxis?
Invexograma.
36. Invexoperfilologia. Qual dos tipos de inversores existenciais a seguir, títulos de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, pode ser considerado o mais avançado: inversor intelectual, inversor pacifista, inversor projeciólogo, inversor tenepessável ou inversor existencial
retrocognitor? Justifique sua resposta.
Nenhum. Depende do nível de invexibilidade.
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37. Invulgarologia. Qual é a característica fundamental do intermissivista, conscin que
no período da intermissão concluiu o Curso Intermissivo pré-ressomático?
Inteligência evolutiva.
38. Macrossomatologia. Qual ou quais das condições a seguir não favorece o mérito
para recebimento de macrossoma em vida futura: antiadicção, antidesvio bioquímico, autoidentificação somática, biofilia monopolizadora, correção de rota ou jovialidade sem idade?
Biofilia monopolizadora.
39. Maternologia. Quais dos seguintes itens podem ser citados como razões comuns,
conscientes ou não, para um casal ter filhos: A) Indisciplina no uso de contraceptivo; B) Preencher o vazio existencial e as carências afetivas; C) Gozo de benefícios oferecidos pelo Estado;
D) Desejar ter filhos, o quanto antes, com medo dos riscos de problemas de fertilidade na meiaidade; E) Ter herdeiros, alguém para legar os bens materiais ou os negócios da família; F) Sensação de fazer algo útil e assistencial.
Todas.
40. Maxiplanejamentologia. Qual patamar do maxiplanejamento invexológico é caracterizado pelo veteranismo invexológico, focado na materialização da megagescon a partir da dedicação integral à proéxis?
Profissional-executivo.
41. Parageneticologia. Dê 1 exemplo prático do inversor existencial que vivencia
o conceito exposto no verbete antepassado de si mesmo, descrito na Enciclopédia da Conscienciologia.
Envolvimento excessivo com artes, militarismo, religiões, seitas místicas, família.
42. Parapedagogiologia. O início da docência conscienciológica tarística pode ser considerado desestagnação do intermissivista básica, intermediária ou avançada?
Básica.
43. Parassociologia. O que é o conjunto de inversores, colegas de Curso Intermissivo,
ressomados em determinado período de tempo, geralmente década, identificado por meio de fatos, eventos ou gestações invexológicas realizadas, contribuindo para o desenvolvimento teático
da ciência Invexologia?
Invexogeração.
44. Proexologia. A biblioteca, a bolsa de estudos, os cursos, as companhias evolutivas,
o recebimento de doações financeiras, o apoio da família, as instituições conscienciocêntricas, os
livros, as viagens ampliadoras da cultura pessoal, são exemplos de qual conceito expresso em verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
Aporte existencial.
45. Proexologia. O que caracteriza a autassunção da Invexologia?
A definição da Invexologia enquanto linha de atuação proexológica.
46. Ressomatologia. Considerando as gerações humanas, como são chamadas as conscins ressomadas entre 1996 e 2010?
Geração Z.
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47. Sexossomatologia. Um homem de 28 anos iniciou a aplicação da invéxis aos 20
anos, é voluntário da Conscienciologia, possui dupla evolutiva e livro publicado. Após reencontrar ex-parceira da época da adolescência, a mesma afirma que, no final do período em que se relacionavam, deixou de tomar anticoncepcional e engravidou, realizando aborto e não tendo reportado anteriormente a situação. Mediante o exposto e considerando a informação enquanto verídica, este homem pode considerar-se praticante da técnica da inversão existencial? Justifique.
Não, pois incorreu na evitação do aborto.
48. Sociologia. O conflito de gerações é nosológico, neutro ou homeostático?
Neutro.
49. Superdotaciologia. A condição do jovem inversor existencial, genial a nível de conhecimentos gerais e com grande rotina de leitura, focando sua vida para o desenvolvimento acadêmico-profissional e acabando por desviar-se do veio da proéxis e da invéxis, exemplifica qual
dos seguintes conceitos expressos na Enciclopédia da Conscienciologia: concessão antievolutiva,
malpreparação, megafocalização precoce, postura antinvéxis, precocidade desperdiçada ou retomada invexológica?
Precocidade desperdiçada.
50. Tenepessologia. Cite 5 requisitos básicos para a condição de inversor tenepessável.
Relacionamento afetivo-sexual sadio e estável, senso de intencionalidade assistencial no
cotidiano, domínio da instalação do EV, auto e heterocriticidade sadias, autodidatismo ininterrupto, autonomia financeira, autorganização, autoliderança, autossustentabilidade energossomática, reconhecimento do automegatrafor, automegatrafar e automaterpensene.

