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ASSINVÉXIS
2ª PROVA DE INVEXOLOGIA
26 DE JULHO DE 2015
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. Antimaternologia. Sobre a antimaternidade sadia é correto afirmar: A) liberta
a mulher do subcérebro abdominal a fim de empregar predominantemente os 2 hemisférios cerebrais e o autodiscernimento; B) liberta a mulher da condição de mera reprodutora – condição atávica, animal e tradicional – para ser geradora lúcida de frutos dentro da tarefa do esclarecimento;
C) elimina a fase fisiológica de declínio mentalsomático, próprio da mulher gestante e da mãe
amamentadora; D) elimina o vínculo de assistência varejista, próprio da mãe em relação à prole,
permitindo a ampliação da autodisponibilidade para a construção de frutos policármicos.
R. Todas as afirmativas são corretas.

02. Antinvexologia. O cyberbullying, o sexting, o grooming, o technostress, o oversharer, o flaming, o troll, o cyberstalking, o outing, o obtrusive monitoring, os jackasses, o mobbing,
a bedroom culture, e o Facebook são itens que se referem a qual dos seguintes verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia: adulto-criança, efeito google, estigma virtual, bloqueio zero ou
conscin-fonte?
R. Estigma virtual

03. Autevoluciologia. Qual a relação entre a técnica da invéxis e a nulificação da infância?
R. Ambos visam antecipar e ampliar a lucidez desde cedo.

04. Autopensenologia. Qual técnica é a mais indicada aos jovens agitados, contribuindo
para o domínio da ansiedade e melhoria da pensenidade?
R. Imobilidade Física Vígil

05. Autopriorologia. Em qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia se explicita
a característica da conscin jovem intermissivista manifestar o impulso natural para queimar etapas
na fase de preparação, rumo à fase executiva da autoproéxis, até mesmo antes de conhecer a técnica da inversão existencial: apetência invexológica, apreço pela autolucidez, autolucidez antecipada ou autopromoção evolutiva?
R. Apetência invexológica

06. Autoproexologia. O que é o megacompléxis?
R. A conquista da ofiex, autodesperticidade e completismo existencial.
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07. Autoproexologia. O retomador de proéxis ainda pode ter a opção pela técnica da invéxis?
R. Sim, é o caso da retomada invexológica.

08. Autoproexologia. Quais destas seguintes condições apresentadas em verbetes da
Enciclopédiada Conscienciologia são essenciais ao inversor existencial exitoso: autassunção da
Invexologia, duplismo invexológico ou pré-invexológo?
R. Nenhuma delas é essencial ao êxito da invéxis.

09. Conviviologia. No contexto da invéxis, o convívio entre gerontes e jovens inversores existenciais é prioritário evolutivamente? Justifique a resposta.
R. Sim. Em função da troca de experiências entre gerações diferentes.

10. Conviviologia. Qual é a caraterística predominante da amizade raríssima?
R. O convívio mentalsomático.

11. Definologia. Sinale quais destas afirmativas são corretas: A) a técnica da invéxis é
técnica de profilaxia evolutiva; B) a técnica da invéxis é técnica de viver; C) a técnica da invéxis
é técnica do maxiplanejamento da vida humana; D) as técnicas invéxis e a recéxis são técnicas
evolutivas; E) o inversor existencial tem mais resultado evolutivo que o reciclante existencial.
R. Todas são corretas, com exceção da letra E.

12. Dessomatologia. O que caracteriza o testamento de inversor?
R. A doação de bens para causa ou projetos alinhados com os objetivos proexológicos.

13. Duplologia. São características incompatíveis com a dupla evolutiva: A) relacionamento afetivo-sexual aberto; B) voluntariado em instituições diferentes; C) não ter retrocognições
conjuntas; D) não ter projeções conscientes conjuntas; E) grande discordância sobre posicionamento do parceiro(a)?
R. Apenas a letra A.

14. Efeitologia. Apresente 5 vantagens evolutivas da aplicação da técnica da invéxis.
R. Diversas, tais como antecipação da fase executiva, antecipação da tenepes, priorização das gescons, planejamento evolutivo e desenvolvimento precoce do parapsiquismo.
15. Evitaciologia. A constituição de documento público de união estável a fim de promover segurança patrimonial dos participantes da dupla evolutiva inviabiliza por completo a opção pela inversão existencial?
R. Sim.

16. Evitaciologia. Qual dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia listados a seguir é condição impeditiva à aplicação da técnica da invéxis: radiotismo, gescon ectópica, grecex
ou porão consciencial?
R. Nenhum.
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17. Evitaciologia. Um jovem conheceu a Conscienciologia aos 22 anos e se interessou
pela técnica da invéxis. Contudo, possui tatuagens, teve envolvimento com drogas, foi padrinho
de casamento e pratica esportes de aventura. A técnica da invéxis ainda pode ser uma opção evolutiva para esta conscin?
R. A princípio sim.

18. 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 inconsciente

25% do Serenão

05.

Tenepessista

25% do Serenão

06.

Projetor consciente

30% do Serenão

07.

Epicon lúcido

35% do Serenão

08.

Conscienciólogo

40% do Serenão

09.

Desperto

50% do Serenão

10.

Semiconsciex

60% do Serenão

11.

Teleguiado autocrítico

65% do Serenão

12.

Evoluciólogo

75% do Serenão

13.

Serenão

100% (modelo)

14.

Consciex livre (CL)

∞ Evolutivo

19. Evoluciologia. Quais atributos conscienciais compõem o trinômio da tridotação
consciencial?
R. Intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade.

20. Experimentologia. Qual teca da Holoteca mais se relaciona ao tema invéxis?
R. Invexoteca.

21. Gesconologia. Qual meta do inversor aos 40 anos de idade correlaciona-se com a
escrita?
R. O desenvolvimento da erudição a ponto de escrever uma página por dia de verpon.

22. Grinvexologia. Entre os objetivos do Grinvex (grupo de inversores existenciais),
podemos afirmar que é correto: A) estudo e pesquisa da inversão existencial; B) incentivar amizades produtivas e evolutivas; C) troca de experiências, visando apoio mútuo; D) superação do porão consciencial; E) produção de gestações conscienciais.
R. Todas.
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23. Interassistenciologia. Qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia define a
ferramenta interassistencial que o inversor existencial possui para promover maior impacto de esclarecimento: educação despertológica, efeito google, exemplo silencioso ou maxiplanejamento
invexológico?
R. Exemplo silencioso.

24. Intermissiologia. O conjunto de dispositivos estruturadores da evolução cosmoética
da conscin intermissivista, explicitados pelo Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático e expostos
didaticamente pelas fundamentações técnicas e paratécnicas da Conscienciologia se refere a qual
verbete da Enciclopedia da Conscienciologia: incubação intermissiva; códego; nivel intermissivo
ou iniciativa planetaria pioneira?
R. Códego.

25. Intermissiologia. Qual local intrafísico de referência e nome da comunidade extrafísica temporária no qual muitos inversores atuais participaram das reuniões e trabalhos assistenciais durante o último período intermissivo?
R. Rio de Janeiro, comunex Pandeiro.

26. Intraconscienciologia. De qual fator depende a elaboração do maxiplanejamento invexológico?
R. Vontade.

27. Intraconscienciologia. Quais destas afirmações são corretas sobre os autoconflitos
invexológicos: A) os autoconflitos invexológicos são de inversores em relação à técnica da invéxis, excluindo os reciclantes, pois estes seriam autoconfitos recexológicos; B) a falta de posicionamento quanto a maternidade ou paternidade pode se tornar um autoconflito invexológico; C) a
condição de trintão sem duplista, ou seja, da conscin já adulta, vivendo sem parceiro(a) fixo(a),
pode ser um gerador de autoconflito invexológico.
R. B e C.

28. Intraconscienciologia. Qual a característica essencial do aplicante da invéxis?
R. Autocrítica.

29. Intrafisicologia. A pressão mesológica nociva ocorre apenas durante a fase preparatória ou pode ocorrer durante toda a vida do inversor existencial?
R. Pode ocorrer durante toda a vida do inversor existencial.

30. Intrafisicologia. O que significa alcançar o jubileu invexológico?
R. Alcançar 50 anos de prática da técnica da invéxis.

31. Invexologia. A condição indispensável para o inversor existencial alcançar a verdadeira autonomia para executar racionalmente a autoproéxis, constituída pelo domínio das energias
conscienciais (ECs, Energossomatologia) e a independência econômico-financeira (pé-de-meia,
Economia), se refere a qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
R. Bilibertação inversora.
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32. Invexologia. O que caracteriza a fase técnico-preparatória do maxiplanejamento invexológico?
R. O trabalho lúcido com o megafoco da proéxis.

33. Invexologia. Quais os itens a seguir são exemplos de condições antissomáticas:
aborto, arvorismo, mergulho, obesidade, piercing, rappel, surf ou tattoo?
R. Todos.

34. Invexologia. Qual a meta básica da técnica da invéxis?
R. Compléxis.

35. Invexologia. 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?
R. Nenhum, apesar da letra B a princípio ter as condições para aplicar a técnica.

36. Invexometrologia. É objetivo e função do Invexograma: A) definir se a pessoa é inversora; B) medir o nível de invexibilidade pessoal; C) acelerar a autodesperticidade a partir de
diagnóstico do desempenho invexológico; D) mensurar o resultado de aplicação da técnica.
R. Todos, com exceção da letra A.

37. Laboratoriologia. Qual laboratório conscienciológico é o mais adequado para estabelecer o rapport com o holopensene dos Serenões?
R. Serenarium.

38. Maniologia. A dromomania é condição evitável para o praticante da técnica da invéxis? Justifique sua resposta.
R. Sim. Dificulta a fixação no rentável e inviabiliza a residência proexogênica.

39. Paraprocedênciologia. A dedicação objetiva à manutenção do contato multidimensional com a autoparaprocedência intermissiva, funcionando ao modo de vacina para os erros maxiproexológicos, refere-se à qual dos verbetes a seguir presentes na Enciclopédia da Conscienciologia: whole pack conscienciológico, manutenção da invéxis ou autexclusivismo inversivo?
R. Autexclusivismo inversivo.

40. Paratecnologia. Cite 3 técnicas otimizadoras da invéxis.
R. Diversas, tais como cosmograma, binômio leitura-debate, estado vibracional.

41. Pensenologia. Qual é a condição consciencial ideal, exposta na Enciclopédia da
Conscienciologia, da conscin jovem, moça ou rapaz voluntária da ASSINVÉXIS, mantenedora de
maneira contínua da interação exata dos pensenes na direção da consecução da autoproéxis?
R. Ortótes precoce.
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42. Perfilologia. Qual é a diferença entre o inversor, o invexólogo e o invexologista?
R. O inversor é o praticante da invéxis, o invexólogo é o inversor veterano especializado
na pesquisa e ensino da inversão existencial e o invexologista é o estudioso da invéxis.

43. Proexologia. A escolha da carreira profissional, quando avaliada através de fatores
proexológico, inclui qual caracteristica prioritária a todo intermissivista?
R. Interassistencialidade.

44. Proexologia. No contexto da invéxis, qual é a antítese da gestação humana?
R. Gestação consciencial.

45. Recexologia. Em qual momento da vida humana o reciclante existencial pode optar
pela aplicação da técnica da invéxis?
R. Em nenhum momento.

46. Somatologia. Considerando que a invéxis é técnica da Intrafisicologia, qual proposta prioritária aos inversores existenciais é apresentada na Enciclopédia da Conscienciologia no
verbete autoidentificação somática?
R. Conscientizar-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, entrosado nesta vida intrafísica com a consecução satisfatória da autoproéxis.
47. Toxicologia. Qual é o trafal da conscin adicta?
R. Autodiscernimento.

48. Transverponologia. A qual transverpon corresponde a vivência da inversão existencial: a aquisitiva, a executiva ou a distributiva?
R. Executiva.

49. Verbaciologia. Dê 3 exemplos de antecipações promovidas pelo inversor ou inversora existencial que chancelem sua verbação.
R. Diversos, tais como docência, domínio do estado vibracional e voluntariado.

50. Verbaciologia. O inversão existencial está presente nos conceitos de triatleta conscienciológico e pentatlo duplista. Qual a diferença entre os 2 conceitos?
R. O triatleta é o inversor-tenepessista-epicon, enquanto o pentatlo duplista é a vivência
a 2 do polinômio inversor- tenepessista-epicon-desperto-ofiexista.

