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MANUAL
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DO
INTERMISSIVISTA
(PROEXOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. O Manual do Intermissivista é o conjunto de técnicas, procedimentos, recursos, diretrizes, posturas e evitações otimizadoras do completismo existencial, utilizadas pela
conscin egressa de curso pré-ressomático, ao modo de vade-mécum proexológico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra manual deriva do idioma Latim, manualis, “de mão, movido
à mão”. Surgiu no Século XVI. O prefixo inter provém do idioma Latim, inter, “no interior de 2;
entre; no espaço de”. O vocábulo missão procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis,
“ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixe ir; partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista provém do idioma Grego, istes, designado “adepto; aderente;
seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 1. Manual do proexista. 2. Guia técnico do intermissivista. 3. Guia
prático do intermissivista.
Arcaismologia. Eis termo antigo, obsoleto, para manual: breviário.
Neologia. As 3 expressões compostas Manual do Intermissivista, Manual inicial do Intermissivista e Manual avançado do Intermissivista são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Manual da Eletronótica. 2. Vade-mécum do advogado.
Estrangeirismologia: o pocket book maceteado do completista existencial; o Gesconarium; o Retrocognitarium; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da holomaturescência quanto à autocoerência intermissiva.
Ortopensatologia: – “Manuais. Se você pretende participar de alguma equipin de voluntários da Conscienciologia, comece por estudar o manual Conscienciograma, mas se você pretende receber a assistência de equipex, comece por estudar o Manual da Tenepes”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inteligência evolutiva (IE); o holopensene pessoal do megafoco proéxico; os genopensenes; a genopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; o materpensene da intermissibilidade; a retilinearidade pensênica no megafoco proéxico; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o Manual do Intermissivista; o manual auxiliar do desfrute produtivo da
ressoma; o livro de uso frequente do intermissivista; o glossário de verpons; o livro de bolso teático do reciclante existencial; o roteiro prático do egresso de Curso Intermissivo (CI); a lista de
enunciados pró-compléxis autaplicados; a microminoria de egressos de Curso Extrafísico; a listagem de evitações antidesperdício proéxico; a enumeração dos aportes existenciais recebidos;
o dicionário autotemático do maxiproexista; a analogia do livreto explicativo acompanhando os
equipamentos novos; o inventário de recursos evolutivos do intermissivista; o índice remissivo
das cláusulas da autoproéxis; o passo a passo do trajeto evolutivo pessoal; as diretrizes pré-estabelecidas da proéxis; as tarefas existenciais elencadas; o manual da autoproéxis transformado em
megagescon maxiproéxica; o fato de o manual não substituir o tratado da especialidade conscienciológica e a Enciclopédia da Conscienciologia; a antologia das superações exemplares; o caderno de campo da autopesquisa seriexológica; a construção do vocabulário pessoal de termos cosmoéticos; o livro do autorrevezamento planejado.
Parafatologia: o conteúdo programático do Curso Extrafísico Avançado; o acerto evolutivo na retrovida crítica na condição de voucher para o Curso Intermissivo; o amparador extrafísi-
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co; a colheita intermissiva; a comunex Interlúdio acolhendo os futuros intermissivistas; as aulas
temáticas dos Cursos Extrafísicos Avançados com megafoco nas gescons gruporrevezadoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Manual Pessoal de Prioridades (MPP)–Manual do Intermissivista.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) do completista existencial;
o princípio da economia de males; o princípio de a maior caminhada começar com o primeiro
passo; o princípio do 1% de teoria e 99% de prática; o princípio da evolução permanente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluso no Manual do Intermissivista.
Teoriologia: a teoria da aceleração evolutiva; a teoria dos Cursos Intermissivos; as parateorias; a teoria da Retribuiciologia; a teoria dos trafores ociosos.
Tecnologia: o banco pessoal de técnicas evolutivas; a técnica dos manuais; a técnica do
dia evolutivamente útil; as paratécnicas; a técnica das 50 vezes mais aplicada à teatização do CI;
a técnica da exaustividade nas autorreciclagens; a técnica da tenepes; a técnica da invéxis; a técnica da conscin-cobaia voluntária; a técnica da autoconsciencioterapia; a técnica da recéxis;
a técnica do sobrepairamento analítico perante as dispersões da contemporaneidade; a técnica da
autoinclusão no Curso de Longo Curso.
Voluntariologia: os manuais do voluntariado conscienciológico orientando as melhores
práticas; o trabalho voluntário tarístico; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas
(ICs) contribuindo na formação de neoautores conscienciológicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito exemplificador do registro das autossuperações; o efeito interassistencial da publicação de manual tarístico; o efeito produtivo da autorganização continuada.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela teática do CI.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo das gescons retributivas.
Enumerologia: o livro de cabeceira do intermissivista; as técnicas evolutivas do intermissivista; a rotina útil do intermissivista; a produção verbetográfica do intermissivista; as tarefas
assistenciais do intermissivista; as evitações inteligentes do intermissivista; as escolhas de destino
do intermissivista.
Binomiologia: o binômio proéxis-moréxis; a atenção ao binômio recebimento-retribuição; o binômio pessoa certa–lugar certo; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis.
Interaciologia: a interação comunin-comunex; a interação proéxis-compléxis; a interação intermissivista-evoluciólogo; a interação cognição-experimentação.
Crescendologia: o crescendo das intermissões prolongadas.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio motivação-trabalho-lazer do intermissivista lúcido; o trinômio vida humana–intermissão pós-dessomática–próxima vida humana (proéxis).
Polinomiologia: o polinômio artigo-verbete-manual-livro-tratado sobre a Intermissiologia.
Antagonismologia: o antagonismo teoria intermissiva / prática proexológica; o antagonismo estagnação / evolução; o antagonismo reter / doar.
Paradoxologia: o paradoxo do intermissivista inadaptado; o paradoxo do intermissivista sem autorado.
Politicologia: a proexocracia; a bibliocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na materialização do Curso Intermissivo.
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Filiologia: a neofilia; a priorofilia; a cogniciofilia; a recexofilia; a autopesquisofilia;
a grafofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a superação da intermissiofobia; a profilaxia da proexofobia; a incoerência
da bibliofobia dos egressos de CI.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da ectopia afetiva
(SEA).
Maniologia: a mania de reclamar da ressoma; a mania de esbanjar aportes existenciais;
a mania de subestimar manuais enxutos.
Holotecologia: a intermissioteca; a evolucioteca; a proexoteca; a cognoteca; a parapsicoteca; a seriexoteca; a retrocognoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Intermissiologia; a Autorganizaciologia; a Intrafisicologia; a Conscienciografologia; a Seriexologia; a Evoluciologia; a Autorretrocogniciologia;
a Parapercepciologia; a Reurbexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o intermissivista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a intermissivista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autoconsciens; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Manual inicial do Intermissivista = a listagem das 50 primeiras técnicas
otimizadoras da materialização do Curso Intermissivo na atual ressoma; Manual avançado do Intermissivista = a compilação de 500 técnicas otimizadoras da materialização do Curso Intermissivo na atual ressoma.
Culturologia: a cultura da retribuição; a cultura da virada evolutiva; a cultura da Cosmovisiologia Conscienciológica; a cultura da Era da Lucidez.
Pensenografologia. Eis, em ordem alfabética, por exemplo, 8 guias práticos conscienciológicos já publicados (Ano-base: 2015), indispensáveis ao intermissivista atilado:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manual da Conscin-cobaia.
Manual da Dupla Evolutiva.
Manual da Proéxis.
Manual da Tenepes.
Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia.
Manual de Redação da Conscienciologia.
Manual do Acoplamentarium.
Manual dos Megapensenes Trivocabulares.

Prospectivologia. Segundo a Conscienciografologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética 100 temáticas conscienciológicas, temas de verbetes e técnicas pró-evolutivas, passíveis de
comporem livros-texto essenciais aos egressos do CI (Data-base: outubro de 2015):
01. Manual da Aceleração da Erudição.
02. Manual da Antidispersão Consciencial.
03. Manual da Argumentação Tarística.
04. Manual da Autocientificidade.
05. Manual da Autoconsciencioterapia.
06. Manual da Autocriticidade Cosmoética.
07. Manual da Autodecidibilidade.
08. Manual da Autodesdramatização.
09. Manual da Autoimperturbabilidade.
10. Manual da Autorganização.
11. Manual da Autorreflexão.
12. Manual da Autotaquirritmia Homeostática.
13. Manual da Conscin Large.
14. Manual da Cosmocracia.
15. Manual da Descrencialidade.
16. Manual da Desperticidade.
17. Manual da Docência Conscienciológica.
18. Manual da Ectoplasmia.
19. Manual da Editoração Conscienciológica.
20. Manual da Entrevista Evolutiva.
21. Manual da Finesse Evolutiva.
22. Manual da Fôrma Holopensênica.
23. Manual da Heurística Conscienciológica.
24. Manual da Higiene Consciencial.
25. Manual da Holomemória.
26. Manual da Homeostasia Holossomática.
27. Manual da Impactoterapia.
28. Manual da Infiltração Cosmoética.
29. Manual da Infopesquisa Conscienciográfica.
30. Manual da Interassistencialidade.
31. Manual da Intercooperação.
32. Manual da Interdependência Evolutiva.
33. Manual da Leitura Lúcida.
34. Manual da Liderança Interassistencial.
35. Manual da Lucidocracia.
36. Manual da Maxidissidência.
37. Manual da Minipeça Interassistencial.
38. Manual da Neofilia.
39. Manual da Neologística.
40. Manual da Ortoconvivialidade.
41. Manual da Ortopensenidade.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Manual da Pangrafia.
Manual da Paradiplomacia.
Manual da Paragenética.
Manual da Para-Historiografia.
Manual da Paratecnicidade Evolutiva.
Manual da Pré-Intermissão.
Manual da Profilaxia das Posturas Anticosmoéticas.
Manual da Profilaxia do Autodesperdício.
Manual da Profilaxia da Autovitimização.
Manual da Refutação Cosmoética.
Manual da Residência Proexogênica.
Manual da Resiliência Exemplarista.
Manual da Retilinearidade Pensênica.
Manual da Retribuição Cosmoética.
Manual da Retrossenha Pessoal.
Manual da Rotina Útil.
Manual das Autorretrocognições.
Manual das Decisões Evolutivas.
Manual da Sociofilia Evolutiva.
Manual da Tarefa do Esclarecimento.
Manual da Técnica da Recéxis.
Manual da Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica.
Manual da Técnica do Detalhismo.
Manual da Tridotacão Consciencial.
Manual da Verbação Evolutiva.
Manual da Verponogênese.
Manual de Administração da Vida Intelectual.
Manual de Autopesquisa.
Manual de Paraprocedência.
Manual do Acolhimento-Orientação-Encaminhamento.
Manual do Antidesvio Proéxico.
Manual do Antidogmatismo.
Manual do Autodesassédio Mentalsomático.
Manual do Autodidatismo.
Manual do Autoinventariograma.
Manual da Autonomia Financeira Proexogênica.
Manual do Autorrevezamento Multiexistencial.
Manual do Bibliófilo.
Manual do Calculismo Cosmoético.
Manual do Código Grupal de Cosmoética (CGC).
Manual do Código Pessoal de Cosmoética (CPC).
Manual do Completista Existencial.
Manual do Conselho dos 500.
Manual do Cosmograma.
Manual do Dia Matemático.
Manual do Epicentrismo Consciencial.
Manual do Exemplarista Evolutivo.
Manual do Intermissivista.
Manual do Líder Interassistencial.
Manual do Mecenato Cosmoético.
Manual do Mediador Assistencial.
Manual do Omniquestionador.
Manual do Parapedagogo.
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95.
96.
97.
98.
99.
100.

Manual do Parapsiquismo Útil.
Manual dos Ganchos Didáticos.
Manual do Sobrepairamento Analítico.
Manual do Traforismo.
Manual do Turno Intelectual.
Manual do Voluntariado Conscienciológico.
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 Manual do Intermissivista, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
02. Conscienciografologista: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Convite ao intermissivista: Autexperimentologia; Homeostático.
04. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
05. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
06. Incompléxis: Autoproexologia; Nosográfico.
07. Incubação intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
08. Indução intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
09. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
10. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
11. Lei da proéxis: Proexologia; Homeostático.
12. Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.
13. Senso de utilidade evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
14. Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

O MANUAL DO INTERMISSIVISTA REÚNE AS TÉCNICAS
PRÁTICAS E ÚTEIS A TODO EGRESSO DE CI, SELECIONADAS E APLICADAS NO PERCURSO AUTOPROÉXICO
EM BUSCA DO COMPLETISMO EXISTENCIAL IDEAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora intermissivista, considera a hipótese de contribuir
com as autexperiências e técnicas pessoais na construção de vade-mécum proexológico? Qual
dos 100 temas essenciais apresentados se candidata a escrever?
Bibliografia Específica:
1. Waldo, Vieira; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.015.
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