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ASSINVÉXIS
3ª PROVA DE INVEXOLOGIA
15 DE JULHO DE 2016
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. Antinvexologia. Qual o nome da aversão específica à técnica da invéxis, título de
verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
R. Invexofobia.

02. Argumentologia. A saída planejada da casa dos pais versus a fuga da casa dos pais;
a publicação de gescons libertárias versus a gravidez indesejada; a docência itinerante tarística
versus o ano sabático infrutífero; ou a dupla evolutiva versus a ficação, são exemplos de contrapontos explicitados em qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia: audácia prudente, antagonismo antecipação-precipitação, nomadismo proexogênico ou postura antinvéxis?
R. Antagonismo antecipação-precipitação.

03. Autodiscernimentologia. Qual efeito lógico para o inversor existencial ao desconsiderar a preparação do megaencontro crítico?
R. O desaproveitamento da oportunidade singular de entrevista com Serenão.

04. Autoproexologia. Complete a enumeração abaixo referente ao período de trabalho
ou de evolução dos cinco ciclos, verbete da Enciclopédia da Conscienciologia:
1. Curso Intermissivo
2. Tenepes
3. Epicentrismo consciencial
4. Desperticidade
5. Compléxis

05. Autorrevezamentologia. Há algum contexto em que a conscin na quarta idade pode
ser classificava enquanto pré-inversora? Justifique sua resposta.
R. Sim, é o caso apresentado no verbete geronte pré-inversor.

06. Coerenciologia. Qual dos conceitos a seguir, explicitado na Enciclopédia da Conscienciologia, pode ser exemplificado pela conduta do jovem praticante da técnica da invéxis, com
22 anos, professor de Conscienciologia e Invexologia, ainda adepto aos games e jogos online: estigma virtual, holopensene automimético, infocomunicação dispersiva, malpreparação, nulificação da infância, postura antinvéxis ou pressão mesológica nociva.
R. Postura antinvéxis ou infocomunicação dispersiva.
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07. Contrapontologia. Qual conscin é antítese da conscin promíscua?
R. Conscin compondo dupla evolutiva.

08. Conviviologia. O nível evolutivo da consciência pode ser avaliado pelas amizades
com as quais convive?
R. Sim.

09. Cosmoeticologia. A concessão antievolutiva pode ocasionar a perda da técnica da
invéxis? Caso afirmativo, exemplifique. Caso negativo, justifique.
R. Sim, por exemplo na concessão de casar após anos de relacionamento em função da
pressão familiar.
10. Despertologia. Assinale cada uma das afirmações como verdadeira ou falsa: A) o
ser desperto não tem heterassédio, pois já eliminou todos os autassédios; B) o ser desperto elimina o assédio das pessoas mais próximas a si; C) o ser desperto consegue eliminar topo tipo de assédio.
R. Todas as alternativas são falsas.

11. Despertologia. O crescendo invéxis-desperticidade pode ser vivenciado de maneira
intuitiva?
R. Sim.

12. Dessomatologia. Em relação ao testamento do inversor, assinale verdadeiro ou falso
para cada uma das afirmações: A) o testamento do inversor são as gescons produzidas durante a
consecução da autoproéxis; B) o testamento do inversor se realiza por escrito mediante documento oficial no cartório; C) o testamento do inversor é utilizado para auxiliar causas ou objetivos
alinhados com a autoproéxis.
R. A) Falso; B) Verdadeiro; C) Verdadeiro.

13. Duplologia. O significa pentatlo duplista?
R. A vivência conjunta na dupla evolutiva das condições de inversão existencial, tenepes, epicentrismo consciencial, desperticidade e ofiex.
14. Evitaciologia. Cite 2 argumentos que embasam o fato do aborto ser considerado
uma evitação na invéxis.
R. Autoculpa, gravidez, interprisão grupocármica, dentre outros.

15. Evitaciologia. Considere o seguinte caso: jovem de 23 anos, psicólogo, homosse–
xual, intelectual, autor de livros sobre a mente humana, sem filhos, com relacionamento mono–
gâmico há 6 anos e projetor consciente, conhece a Conscienciologia e se interessa pela técnica da
invéxis. Tal conscin pode exemplificar o conceito de conscin inversível?
R. Não.
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16. Evoluciologia. O fato do inversor existencial, pela primeira vez em sua holobiografia, alcançar nesta vida intrafísica a condição da desperticidade, é exemplo de qual conceito apresentado na Enciclopédia da Conscienciologia: autopromoção evolutiva, completude consciencial,
conscin transcendente ou neoego?
R. Autopromoção evolutiva.

17. Gesconologia. Considerando que a invéxis prioriza gestações conscienciais ao longo
da vida humana, dar aula de cursos de Invexologia durante a pós-adolescência é um exemplo de
gescon por parte do inversor existencial?
R. Não.

18. Grinvexologia. Identifique cada uma das seguintes afirmações como verdadeira ou
falsa: A) o grinvex é um grupo de pesquisa formado por aplicantes da invéxis e interessados na
técnica; B) o grinvex pode acolher um número limitado de reciclantes existenciais, desde que o
número de inversores seja necessariamente superior ao de reciclantes; C) o grinvex não pode ter
reciclantes existenciais em seu grupo visando a manutenção da pesquisa e holopensene da invéxis; D) quem não aplica nenhuma técnica evolutiva pode permanecer com caráter temporal no
grinvex.
R. A) Verdadeira; B) Verdadeira; C) Falsa; D) Verdadeira.

19. Grupocarmologia. Qual é a principal atividade de convergência de inversores existenciais para debater sobre a técnica da invéxis?
R. Congresso Internacional de Inversão Existencial (CINVÉXIS).

20. Historiologia. Em que ano foi lançado o primeiro grinvex?
R. Em 1992, no Rio de Janeiro (RJ), Brasil.

21. Holomaturologia. A técnica da invéxis pode ser considerada antinorma da Conscienciologia?
R. Sim.

22. Holomaturologia. Qual relação entre o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, primeiro discernimento, e a técnica da invéxis?
R. A inteligência evolutiva em colocar o próprio ego em plano secundário, priorizando a
interassistencialidade sem influências religiosas ou místicas.
23. Holopensenologia. Cite algum local onde é possível encontrar a prática exposta no
verbete cultura invexológica, publicado na Enciclopédia da Conscienciologia.
R. Na ASSINVÉXIS, no campus de Invexologia, no Grinvexes, dentre outros.

24. Intermissiologia. A prática da inversão existencial é indicador de nível intermissivo
menor, mediano ou máximo?
R. Menor.
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25. Intrafisicologia. Cite 2 exemplos práticos que promovem a profilaxia da minidissidência do Curso Intermissivo.
R. Autopesquisa, recin, domínio das energias, dentre outros.

26. Intrafisicologia. Quais são as 4 categorias básicas de inversões conscienciais propostas por Vieira no livro 700 Experimentos da Conscienciologia?
R. Inversão existencial, inversão assistencial, inversão da maturidade e inversão energética.
27. Intrafisicologia. Qual é a chave-geral da vida humana?
R. O Estado Vibracional.

28. Intrafisicologia. Um jovem inversor existencial, com 5 anos de prática da invéxis,
se sente em atraso frente as realizações proexológicas planejadas durante seu Curso Intermissivo.
Tal situação retrata qual verbete apresentado na Enciclopédia da Conscienciologia: atraso de vida, audácia prudente, capacidade ociosa proexológica, nível intermissivo ou sinalética parapsíquica invexológica?
R. capacidade ociosa proexológica.

29. Invexologia. A invéxis é considerada técnica de profilaxia evolutiva? Justifique.
R. Sim, pois prioriza a consecução da proéxis desde fase tenra da vida.

30. Invexologia. Assinale qual das seguintes afirmativas é correta: A) a técnica da invéxis é uma técnica de autoprofilaxia evolutiva; B) a técnica da invéxis é uma técnica de viver;
C) a técnica da invéxis é técnica de planejamento máximo da vida humana.
R. Todas as alternativas são corretas.

31. Invexologia. Cite 4 metas do inversor existencial aos 40 anos de idade propostas
por Vieira no livro 700 Experimentos da Conscienciologia.
R. Domínio do estado vibracional, entrevista com serenão, identificação de sinaléticas
energéticas, composição de dupla evolutiva, dentre outros.
32. Invexologia. O auxílio direto de amparador extrafísico ao inversor existencial
e o desenvolvimento da intelectualidade constituem qual conceito base da invéxis exposto no livro 700 Experimentos da Conscienciologia?
R. Coadjuvantes da invéxis.

33. Invexologia. O registro público de união estável para resguardar os bens da dupla
evolutiva já na meia idade inviabiliza por completo a técnica da invéxis?
R. Sim.
34. Invexologia. Qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia expõe o papel do
jovem inversor existencial, ex-aluno de Curso Intermissivo pré-ressomático recente, aplicando todo o cabedal do aprendizado haurido no dia a dia intrafísico, diuturno, sendo, ao mesmo tempo,
capaz de desencadear, tão somente com a própria força presencial e o holopensene pessoal, as recordações dos mesmos estudos intermissivos em outras conscins do grupo evolutivo?
R. Agente retrocognitor inato.
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35. Invexologia. Quem é a conscin aplicante da técnica da invéxis, em crescente apropriação dos conceitos e posicionamentos convergentes à assunção definitiva da linha de atuação
proexológica, especializada nas pesquisas, sistematização de vivências e constructos teóricos-práticos relativos à neociência Invexologia?
R. Pré-invexólogo.

36. Invexometrologia. Qual condição pessoal determina o alcance da condição de eficácia invexológica distributiva?
R. Derperticidade.

37. Invexometrologia. Qual instrumento prático que mede o resultado da técnica da invéxis?
R. Invexograma.

38. Invexometrologia. Segundo o verbete coerência invexológica, publicado na Enciclopédia da Conscienciologia, o modo de agir harmônico e simétrico entre a aplicação pessoal da
técnica da invéxis e a autoprogramação existencial planejada no Curso Intermissivo (CI) ocorre
apenas na fase executiva da vida, com o veteranismo inversivo, ou já na fase preparatória da vida?
R. A partir da fase preparatória da vida.

39. Maxiplanejamentologia. Caracterize a fase técnico-preparatória do maxiplanejamento invexológico.
R. A consolidação de identidade interassistencial alcançada através do desenvolvimento
da interassistencialidade e materialização de gescons convergentes com a autoproéxis.
40. Mentalsomatologia. Em relação aos verbetes antimaternidade sadia e maternagem
ideativa, publicados na Enciclopédia da Conscienciologia, quais das alternativas são verdadeiras:
A) ambas objetivam a concretização de gestações conscienciais; B) ambas dispensam a gessom
na vida intrafísica para se dedicar a produtividade mentalsomática; C) ambas priorizam a
manifestação consciencial a partir do mentalsoma.
R. A e C.

41. Pandeirologia. Considerando o fato de que na comunex Pandeiro estiveram presentes muitos dos atuais inversores existenciais, a visita a este local extrafísico durante a última intermissão ocorreu, em geral, antes, durante ou após o Curso Intermissivo pré-ressomático?
R. Após o Curso Intermissivo pré-ressomático.

42. Parapatologia. Cite 3 exemplos da indústria cultural.
R. Indústria do casamento, indústria da tatuagem, indústria do esporte radical, dentro
outras.
43. Paratecnologia. Considere o jovem, 23 anos, guitarrista de banda de rock, promíscuo, usuário eventual de maconha, tatuado, formado em música, dedicado a trabalhos sociais em
comunidades carentes e parapsíquico, que conhece a Conscienciologia e se interessa pela invéxis.
De acordo com estas informações, esta técnica ainda pode ser uma opção para esta conscin?
R. Sim, desde que promova as reciclagens necessárias ao início da invéxis.
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44. Paratecnologia. O período de 12 meses no qual a conscin inversora existencial dedica esforços holossomáticos, pensênicos, evolutivos e cosmoéticos objetivando cumprir as metas
prioritárias da invéxis, é definição de qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
R. Ano invexológico.

45. Perdologia. A precocidade manifestada com base em trafores pode ser desperdiçada?
R. Sim, é o caso apresentado no verbete precocidade despertiçada.

46. Proexologia. As conquistas da desperticidade, ofiex e compléxis se referem a qual
conceito prioritário no contexto da invéxis?
R. Megacompléxis.

47. Proexologia. Considerando que a invéxis é técnica evolutiva que visa a condição de
pesquisador independente, avalie se o caso a seguir alcançou este patamar: inversor existencial
aos 45 anos de idade, professor universitário, sem pé-de-meia, compondo dupla evolutiva há 15
anos, autor de 6 livros conscienciológicos, tenepessista há 20 anos, epicon e professor de Conscienciologia itinerante internacional.
R. Não possui a condição de pesquisador independente em função de não ter pé-de-meia
constituído.
48. Proexologia. Todo inversor existencial possui em sua proéxis a materialização de
gestações conscienciais através de livro tarístico mentalsomático. Esta frase é verdadeira ou falsa?
R. Verdadeira.

49. Projeciologia. No livro 700 Experimentos da Conscienciologia é proposto que uma
das metas do inversor existencial a ser alcançada até os 40 anos de idade é o domínio da projeção
consciente pela vontade. Caso o inversor existencial, nesta faixa etária, nunca tenha tido uma única projeção consciente, significa que perdeu a opção pela técnica da invéxis?
R. Não.

50. Tenepessologia. É possível o inversor existencial iniciar a tenepes funcional caso
ainda tenha 20 anos, more na casa dos pais, não tenha independência financeira e tão pouco
compõe dupla evolutiva?
R. Sim, apesar de ser caso excessão.

