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ANTECIPAÇÃO /
(INVEXOLOGIA)

PRECIPITAÇÃO

I. Conformática
Definologia. O antagonismo antecipação / precipitação é a atitude da conscin, homem
ou mulher, aplicante da técnica da invéxis buscando antever, compreender, ponderar, avaliar,
com autocrítica e cosmoética, a antecipação da maturidade, em detrimento da precipitação nos desempenhos maxiproexológicos, através do autodiscernimento evolutivo, a fim de evitar desvios
e alcançar o completismo existencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo antagonismo deriva do idioma Francês, antagonisme, e este do idioma Grego, antagonisma, “antagonismo; oposição; contrariedade”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo antecipação procede do idioma Latim, antipacio, “conhecimento antecipado”, radical de
anticipatum, e supino de anticiare, “fazer algo antes da hora ou data aprazada”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo precipitação provém do mesmo idioma Latim, praecipitatio, “queda; caída; descida rápida”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Antagonismo precocidade / prematuridade. 2. Antipodismo precoce
/ imediatismo juvenil. 3. Dicotomia antevisão proexológica / impulsividade. 4. Antipodia ambição inversiva / sofreguidão nociva. 5. Contraposição adiantamento sadio / ansiosismo patológico.
Neologia. As 3 expressões compostas antagonismo antecipação / precipitação, antagonismo antecipação / precipitação grafopensênico e antagonismo antecipação / precipitação
tenepessológico são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Convergência antecipação evolutiva–inversão existencial. 2. Associação antecipação assistencial–prudência imberbe. 3. Concordância antecipação da maturidade–
–calculismo cosmoético. 4. Interação antecipação lúcida–autodiscernimento. 5. Sintonia antecipação mentalsomática–holomaturidade precoce. 6. Conciliação antecipação proexológica–compléxis.
Estrangeirismologia: a neglect of punctuality; o timing; o feedback profilático; a selfperformance equilibrada; o front da proéxis; a intelligentsia precoce; o modus operandi antecipatório; o know-how evolutivo; o Invexarium; o Campus de Invexologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturidade interassistencial precoce.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Precipitação: antecipação patológica. Precipitação: fracasso antecipatório. Analisemos “n” vezes. Antecipemos o possível. Invéxis: antecipação lúcida.
Coloquiologia: o ato de bater contra a parede; a chapa-quente; o ato de dizer sozinho
vou mais rápido, juntos vamos mais longe.
Proverbiologia. Eis 6 ditados populares relacionados ao assunto: – Do precipitar nasce
o arrepender. Nem tão dentro do forno, que te queimes, nem tão fora que te geles. Anda devagar,
se quiser chegar longe. Lento, porém seguro. Dar tempo ao tempo. Dito e feito.
Citaciologia: − Os que chegam não são os que mais correm, e sim os que sabem aonde
vão. Mais que ligeireza de pernas, é preciso ter cabeça firme (Marian Aguiló i Fuster, 1825–
–1897). Festina Lente (Octávio Augusto, 63 a.e.c.–14 e.c).
Unidade. A unidade de medida da antecipação é a precocidade. A unidade de medida da
precipitação é a prematuridade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; o holopensene pessoal da antecipação da maturidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os evolu-
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ciopensenes; a evoluciopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a rigidez pensênica impedindo a antecipação; a sustentação dos invexopensenes do jovem intermissivista frente ao holopensene dispersivo da geração net.
Fatologia: a coragem consciencial; a ambição evolutiva; a autolucidez antecipada; a ousadia racional do posicionamento invexológico precoce; o exemplarismo atrator; a aceleração da
História de Vida Pessoal; o autovanguardismo invexológico; o potencial aproveitado desde a juventude; a megafocalização precoce constituída a partir da prioridade compulsória; os quatro tempos do Curso Intermissivo (CI); a pontualidade proexológica; o autodiscernimento nas escolhas
evolutivas; o desafio de levar tudo de eito; o maxiplanejamento invexológico prospectivando
a aceleração das reciclagens intraconscienciais (recins); a elucidação do impacto da antecipação
e precipitação nas diferentes etapas do ciclo de vida da autoproéxis; o padrão de convívio familiar na infância e na juventude refletindo no nível de espera de recompensa da conscin; as motivações e a convicção do sucesso nos empreendimentos; a teática das inversões conscienciais; a inversão da Cosmoética; a megapaciência nas gescons; a docência invexológica; a eliminação dos
impulsos do psicossoma substituído pela ponderação do mentalsoma; a autorganização da rotina
diária; o esforço redobrado na consecução das metas; o autoconhecimento através do Conscienciograma; a análise das precocidades no Invexograma; a invexoprofilaxia na condição de vacina no
contrafluxo social da Geração X, Y e Z; a endorfina e adrenalina mal administradas atuando no
corpo; as ações riscomaníacas; os perigos das carências afetivo-sexuais; a Desviologia a partir da
exposição ginossomática vexaminosa nas redes sociais; os pruridos emocionais desencadeando
ações irrefletidas; o impulso de aderir à profissão da moda; o temperamento da cigarra de ignorar
o pé-de-meia; o ônus decisório; o custo de oportunidade da antecipação da maturidade; o ônus do
não; a ansiedade de querer tudo para ontem; o ato de seguir os instintos nas ações; a assunção de
compromissos além do fôlego pessoal; a reatividade às heterocríticas; as inseguranças na condição de algemas para o fazer acontecer antes do tempo; as repercussões das impulsividades no
grupo; os arrependimentos vindos do ato de não morder a língua; as crenças geradoras da autossabotagem; o acúmulo de imprudências afastando a invexibilidade; as condutas agressivas antiinvéxis; a ingenuidade de colocar o carro à frente dos bois; o estupro evolutivo; a inexperiência do
jovem inversor ocasionando precipitações frequentes; os ouvidos surdos aos conselhos dos mais
experientes; a autocobrança em querer acertar sucessivamente; o medo de errar; a oportunidade
de aprender com os erros; o balanço das precipitações; a arrogância e o orgulho no inversor disfarçados na ideia de o grupo não estar à altura; a necessidade da espera do amadurecimento do
grupo; a impossibilidade de pular etapas; a orientação do Serviço de Apoio ao Inversor Existencial; o Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX); o saldo evolutivo das antecipações; a abertura da
conta corrente policármica; as ressomas enquanto repetições pacientes.
Parafatologia: a priorização do estado vibracional (EV) profilático; a recuperação de
cons e o acesso às ideias inatas do CI pré-ressomático na juventude; a sedução das retrocognições
na juventude; os flashes da precognição; a parantevisão dos fatos; o autoparapsiquismo precoce;
o autepicentrismo adquirido nas antecipações bem sucedidas; a sinalética energética pessoal, qual
bússola na tomada de decisões; o momento certo para intervir no desassédio; as interpretações
parapsíquicas precipitadas pela falta de maturidade emocional; os acidentes de percurso parapsíquicos; a necessidade de autodesassédio e heterodesassédio para o engajamento na técnica da invéxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo irreflexão-desacertos; o sinergismo ponderação-autoacertos; o sinergismo holomaturidade precoce–prioridade evolutiva; o sinergismo esforço
antecipatório–colheita intermissiva; o sinergismo invéxis–maxiproéxis grupal.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória (PPC) precoce; o princípio do
“se algo não serve, não adianta fazer maquilagem”; o príncipio pessoal do aproveitamento má-
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ximo do tempo evolutivo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o príncipio de se preferir
o possível realizado ao invés do ideal tão só imaginado; o princípio evolutivo antidesviológico
“isso não é para mim”; o princípio da autocrítica; o princípio da precaução; a evitação do princípio autocorruptor do “todo mundo faz”; o princípio “na dúvida, abstenha-se”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do inversor; o código duplista de
Cosmoética (CDC) como profilaxia das precipitações; o código grupal de Cosmoética (CGC),
predispondo ao desenvolvimento da holomaturidade desde cedo nos Grinvexes e no voluntariado;
o código das prioridades pessoais.
Teoriologia: a medida do nível de capacidade de espera do jovem na teoria da gratificação postergarda; a teoria do efeito Pigmalião aplicada na antecipação da maturidade do inversor;
a teoria da aceleração da autevolução; a teoria dos tempos dos Cursos Intermissivos (CIs);
a teoria da colheita intermissiva.
Tecnologia: a antecipação da fase executiva na técnica da invéxis; a técnica da dupla
evolutiva; a técnica da recéxis; a técnica da imobilidade física vigil (IFV); a técnica do relaxamento muscular progressivo (RMP); a técnica de contar até 10 antes de falar; a técnica de checagem da intencionalidade; a técnica da madrugada; a técnica da chapa-quente; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do invexograma; a técnica do conscienciograma; a técnica de
mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da retribuição pessoal.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS); a aceleração evolutiva dos voluntários participantes dos Grinvexes; a falta de
aplicação dos talentos inatos a partir do voluntariado precoce; a escolha precipitada do papel pessoal no voluntariado conscienciológico grupal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Autoinvexometria; o laboratório conscienciológico de Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Holomaturologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomaticologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: os efeitos da aceleração evolutiva na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os
efeitos motivadores das antecipações tarísticas; os efeitos, desde a adolescência, do aproveitamento do autopotencial pelas antecipações, ao invés da perda do tempo evolutivo pelas precipitações; os efeitos profiláticos das amizades intermissivas na evitação de desvios proexológicos;
os efeitos nefastos das ações precipitadas para a autoproéxis.
Neossinapsologia: as neossinapses e a recuperação dos cons magnos sustentando a maturidade consciencial maior do inversor; os riscos e oportunidades da poda sináptica na faixa etária da adolescência; o embate entre a impulsividade da cigarra límbica e o calculismo prudente da
formiga pré-frontal na formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo do TGV evolutivo; o ciclo riscos calculados–empredimento bem sucedido–novos desafios; a ruptura antecipatória do ciclo socialmente aceito nascer–crescer–casar–ter filho–morrer; o ciclo ansiedade-precipitação; o ciclo produção impulsiva–resultados medíocres–repetição compulsória evitável; o ciclo imprudência–desvio proexológico–autocídio lento.
Enumerologia: o ato teático / teórico; o ato proativo / reativo; o ato discernido / impulsivo; o ato maduro / infantil; o ato precoce / prematuro; o ato técnico / irrefletido; o ato aprofundado / superficial.
Binomiologia: o binômio antecipação-persistência; o binômio reflexão-ação; o binômio
Cronêmica-Proxêmica; o binômio prospectiva-profilaxia; o binômio impulsividade-arrependimento; o binômio impulsividade-otimismo, próprio do jovem; o binômio acelerar–acelerar-se.
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Interaciologia: a interação (dupla) inversor–amparador de função; a interação assistencial entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação ideal ação no presente–antevisão do
futuro; a interação egocentrismo-ansiedade-precipitação.
Crescendologia: o crescendo invéxis-compléxis-desperticidade; o crescendo autassistência-heterassistência; o crescendo planejamento-preparação-consecução; o crescendo pressa-reflexão-produtividade.
Trinomiologia: o trinômio do triatletismo consciencial invéxis-tenepes-epicentrismo;
o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva; o trinômio parar-refletir-priorizar;
o trinômio prestígio-posição-poder, predispondo à precipitação; o trinômio impulsividade-fala-remorso.
Polinomiologia: o polinômio reflexão-maxiplanejamento-megafoco-consecução-sucesso.
Antagonismologia: o antagonismo antecipação / precipitação; o antagonismo voliciolina / adrenalina; o antagonismo precocidades vantajosas / prematuridades desvantajosas; o antagonismo antecipação na hora certa / precipitação antes da hora; o antagonismo profundidade
pesquisística / abordagem superficial; o antagonismo resultados duradouros / resultados imediatistas; o antagonismo estresse positivo / ansiosismo; o antagonismo autesforço / acomodação
cognitiva; o antagonismo autocompetição sadia / competição patológica; o antagonismo Profilaxiologia / Desviaciologia; o antagonismo antecipar / postergar.
Paradoxologia: o paradoxo dos atrasos resultantes da precipitação; o paradoxo da ambição evolutiva do jovem inversor inexperiente; o paradoxo da maturidade imberbe; o paradoxo
de esperar a hora certa para antecipar.
Politicologia: a invexocracia; a recexocracia; a proexocracia; a discernimentocracia;
a argumentocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço contrapondo-se à lei do menor esforço desde cedo.
Filiologia: a invexofilia; a autocriticofilia; a evitação da riscofilia; a assistenciofilia;
a neofilia; a ambiciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a invexofobia; a errofobia; a decidofobia; a reflexofobia; a autocriticofobia;
a lucidofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do ansiosismo; o combate à síndrome da dispersão consciencial; a profilaxia da síndrome de ectopia afetiva (SEA); a vigilância à síndrome do
infantilismo; a cautela quanto à síndrome da Maria vai com as outras; a prevenção da síndrome
da mediocrização; a superação da síndrome da subestimação consciencial; a eliminação da síndrome da pressa.
Maniologia: a mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo; a mania de atropelar as coisas; a mania de interromper os outros; a mania de competir com os outros; a doxomania; a fracassomania; a internetmania; a riscomania; a toxicomania.
Mitologia: o mito do jovem ter todo o tempo do mundo para evoluir.
Holotecologia: a invexoteca; a recexoteca; a proexoteca; a socioteca; a intrafisicoteca;
a antissomateca; a psicossomaticoteca; a discernimentoteca; a criticoteca; a correlacionoteca;
a conflitoteca; a holomaturoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Recexologia; a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Somatologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia;
a Prospectivologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a conscin cerebelar; a conscin precípite;
a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin precoce; a personalidade exemplarista.
Masculinologia: o precipitado; o prematuro; o impulsivo; o imediatista; o superficial;
o impaciente; o impetuoso; o apressado; o compulsivo; o acelerado; o tenso; o ansioso; o agitado;
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o desajuizado; o arrependido; o competitivo; o adrenalínico; o temerário; o reativo; o impontual;
o despriorizado; o entusiasmado; o equilibrado; o reflexivo; o sensato; o prudente; o esforçado;
o organizado; o antenado; o adiantado; o antecipado; o antecipador; o previsor; o corajoso; o inversor existencial; o invexólogo; o exemplarista; o agente retrocognitor inato; o desassediado;
o tocador de obra; o homem-trator; o homem de ação.
Femininologia: a precipitada; a prematura; a impulsiva; a imediatista; a superficial;
a impaciente; a impetuosa; a apressada; a compulsiva; a acelerada; a tensa; a ansiosa; a agitada;
a desajuizada; a arrependida; a competitiva; a adrenalínica; a temerária; a reativa; a impontual;
a despriorizada; a entusiasmada; a equilibrada; a reflexiva; a sensata; a prudente; a esforçada;
a organizada; a antenada; a adiantada; a antecipada; a antecipadora; a previsora; a corajosa; a inversora existencial; a invexóloga; a exemplarista; a agente retrocognitora inata; a desassediada;
a tocadora de obra; a mulher-trator; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens praecipitatus; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens imaturus; o Homo sapiens anticipatus; o Homo sapiens prudens;
o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: antagonismo antecipação / precipitação grafopensênico = a conquista
do autorado tarístico, por parte do jovem inversor, na fase preparatória da proéxis; antagonismo
antecipação / precipitação tenepessológico = a opção madura pela tenepes, por parte do jovem
inversor, na fase preparatória da proéxis.
Culturologia: a cultura digital; a cultura imediatista; a cultura da fartura; a cultura do
devagar e sempre; a cultura do contrafluxo social na invéxis; a cultura da antecipação; a cultura
da Invexologia.
Ferramenta. A técnica da invéxis é meio para antecipar a assistência e evolução desde
a juventude sendo profilática para os desvios de proéxis.
Homeostaticologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 20
recursos os quais permitem a hiperacuidade nas autoponderações perante o antagonismo antecipação / precipitação:
01. Acepipe: a resposta às 7 megaperguntas quando da aplicação dos autesforços.
02. Amparabilidade de função: o contato com a equipe extrafísica; a tenepes.
03. Autenfrentamento: a análise da alternativa lógica para a recin; a não opção pela
fuga.
04. Calculismo cosmoético: a análise dos riscos envolvidos, vantagens e desvantagens
e avaliação das consequências.
05. Cosmoética: a revisão do código pessoal de Cosmoética.
06. Cosmovisão: a análise da prospectiva dos fatos e parafatos.
07. Custo de oportunidade: a análise das renúncias perante a escolha evolutiva.
08. Discernimento: a priorização refletida; o autoposicionamento ajuizado.
09. Dúvida: a análise da existência de questionamentos e inseguranças em relação ao
assunto.
10. Eutimia: a análise do corpo das emoções; a eliminação da empolgação.
11. Heterocrítica: a solicitação de feedbacks aos veteranos.
12. Inortodoxia: a análise do inconformismo homeostático do inversor.
13. Intencionalidade qualificada: a análise da intenção através das perguntas “quem?”,
“para que?”, “por que?”.
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14.
15.
16.
17.

Megafoco: a análise da convergência com o maxiplanejamento invexológico.
Organização: a análise da autorganização intrafísica.
Parapsiquismo: a leitura antecipada energética.
Planejamento: a análise das condições mínimas para alcançar o sucesso no investi-

mento.
18. Preparação: a avaliação do nível de preparação do inversor perante o empreendimento.
19. Proéxis: a responsabilidade do inversor; o público-alvo de assistência.
20. Profilaxia: a análise da decisão verificando os agentes impeditivos os quais impactam os investimentos ativos.
Terapeuticologia. A melhor terapêutica para a conscin impulsiva, precipitada, “engolida” pela Mesologia, é o uso do trinômio autodiscernimento–autocrítica–prudência imberbe e do
binômio intencionalidade-Cosmoética, a fim de promover a profilaxia dos equívocos, perdas de
tempo e energias e focalizar a antecipação da automaturidade para a execução dos desempenhos
proexológicos.
Tabelologia. Sob a ótica da Invexometrologia, eis, na ordem alfabética, 20 contrapontos
indicadores do antagonismo antecipação / precipitação:
Tabela – Antagonismo Antecipação / Precipitação
Nos

Antecipação

Precipitação

01.

Amizades intermissivas no Grinvex

Amizades ociosas na Internet

02.

Antevisão do êxito na maxiproéxis

Miopia quanto à maxiproéxis

03.

Bilibertação inversora

Hiperconsumismo escravizante

04.

Cosmovisão

Monovisão

05.

Desperticidade em 3 anos

Autoderrotismo: “Eu não consigo”

06.

Docência itinerante tarística

Ano sabático infrutífero; dromomania

07.

Dupla evolutiva

“Ficação”

08.

Entrevista com Serenão

Autógrafo de ídolo musical

09.

Escolha mentalsomática

Escolha psicossomática

10.

Garimpo de obras-chaves na Internet

Consulta rápida e superficial na Internet

11.

Maxiplanejamento invexológico

Invexofobia

12.

Megafocagem consciencial

Autodispersão consciencial

13.

Megagestação consciencial

Gravidez precoce indesejada

14.

Megainteresses

Microinteresses

16.

Prevenção das predisposições genéticas patológicas
Programa de Aceleração da Erudição

Exposição a doenças pelo uso inconsequente
de piercings e tattoos
Youtubemania

17.

Saída planejada da casa dos pais

Fuga da casa dos pais

18.

Sedução holochacral cosmoética

Sedução sexochacral

19.

TGV evolutivo

Síndrome da pressa

15.
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Antecipação

20.

Triatletismo consciencial
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Precipitação
Competição em esporte radical
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o antagonismo antecipação / precipitação, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Antevisão imaginativa: Imagisticologia; Neutro.
03. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
04. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
05. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
06. Egocentrismo ansioso: Egologia; Nosográfico.
07. Inversor intelectual: Invexometrologia; Homeostático.
08. Invexofobia: Antinvexologia; Nosográfico.
09. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
10. Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
11. Malpreparação: Proexologia; Nosográfico.
12. Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
13. Ônus decisório: Holomaturologia; Neutro.
14. Precocidade desperdiçada: Perdologia; Nosográfico.
15. Síndrome da pressa: Parapatologia; Nosográfico.

O AUTODISCERNIMENTO MÁXIMO É ATRIBUTO INDISPENSÁVEL À ANTECIPAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PROEXOLÓGICOS INVERSIVOS E VACINA DA PRECIPITAÇÃO,
REPERCUTINDO NO SALDO DA FEP DO INVERSOR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou quais antecipações e precipitações
predominam na automanifestação? Admite a importância das antecipações evolutivas, ponderando as consequências dessas escolhas pessoais para a FEP?
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