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ASSINVÉXIS
4ª PROVA DE INVEXOLOGIA
18 DE JULHO DE 2017
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. A amparabilidade inversora, qualidade da conscin praticante da técnica da inversão existencial passível de ser assistida por amparadores extrafísicos de função, conforme méritos cosmoeticamente conquistados e o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP), é um
dos itens de qual outro conceito-chave da invéxis?
Coadjuvantes da invéxis.
02. Autoconsciencioterapia. Qual a causa do autoconflito invexológico?
Falta de posicionamento cosmoético; manutenção do porão consciencial em detrimento
dos desafios da invéxis; incoerência entre valores pessoais e valores intermissivos.
03. Autodiscernimentologia. No contexto da invéxis, qual das seguintes inteligências é
prioritária para o jovem inversor existencial: intelectualidade, parapsiquismo ou comunicabilidade?
Todas, de acordo com a tridotação consciencial.
04. Autodiscernimentologia. O jovem intermissivista praticante da técnica da invéxis,
desperdiçando os talentos parapedagógicos ao recusar convite para docência conscienciológica,
exemplifica qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia: atraso de vida, bônus do não,
canto da sereia, capacidade ociosa proexológica ou concessão antievolutiva?
Capacidade ociosa proexológica.
05. Autodiscernimentologia. Visando a escolha da carreira profissional consciente, indique quais destes critérios devem ser considerados pelo inversor existencial: A) o holopensene
específico da carreira; B) o nível de interassistência propiciado pela profissão; C) as necessidades
do mercado de trabalho; D) o retorno financeiro médio da profissão; E) as tendências pessoais
inatas.
Todas.
06. Autoinvexometria. Considerando as faixas etárias e as conquistas evolutivas expostas no invexograma, assinale quais das seguintes conquistas são próprias do período da pós-adolescência: constituição de dupla evolutiva; docência conscienciológica itinerante; domínio
do estado vibracional; primeira gescon (livro); saída da casa dos pais com autonomia
financeira; voluntariado.
Pós-adolescência.
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07. Autoproexologia. A conquista da ofiex, da autodesperticidade e do completismo
existencial numa vida humana caracterizam qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
Megacompléxis.
08. Autoproexologia. Quais das seguintes condições apresentadas em verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia são essenciais ao inversor existencial exitoso: autassunção da Invexologia, duplismo invexológico ou pré-invexólogo?
Nenhuma delas.
09. Completismologia. Quanto às ações pessoais, qual atitude é mais prioritária à conscin inversora: a iniciativa, a manutenção ou a acabativa?
A acabativa, pois envolve as etapas anteriores e demonstra autorganização madura.
10. Conscienciometrologia. Indique quais dos seguintes itens são considerados trafores
do inversor ou inversora ideais: A) busca, confiante, parceira ou parceiro para compor a sua dupla evolutiva; B) temperamento mais para a racionalidade e menos para a arte; C) apresenta pequeno porão consciencial com auto-organização em evolução.
Todos.
11. Conscienciometrologia. Qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia propõe
ao inversor(a) o preenchimento do Conscienciograma durante experimento no laboratório Serenarium: ano invexológico, assunção da autodesperticidade, binômio invéxis-conscienciometria; desestagnação do intermissivista; inversor intelectual; invexograma ou propulsor da invéxis?
Binômio invéxis-conscienciometria.
12. Conviviologia. Na prática da técnica da invéxis existe amizade evitável? Em caso
negativo, justique. Em caso afirmativo, cite 2 exemplos.
Sim. Amizades com narcotraficante; amizades com prostitutas; amizades com grupo de
drogadictos; amizades ociosas; amizades coloridas.
13. Despertologia. Sobre o crescendo invéxis-desperticidade, é correto afirmar: A)
a desperticidade é conquistada após 20 anos de aplicação da invéxis; B) a desperticidade pode
ocorrer de modo espontâneo, no caso da aplicação intuitiva da invéxis; C) a desperticidade pode
ser atingida ainda na fase preparatória pela conscin inversora; D) a conscin inversora, quando não
atinge a desperticidade, é porque não aplicou a invéxis corretamente.
B e C.

14. Desviaciologia. Dê 3 exemplos de mata-burros, derivados da adolescência irrefletida, comuns no período dos 10 aos 15 anos de idade.
Ficação, uso de álcool, cigarro e drogas ilícitas, participação em tribos e gangues,
pressão de amigos para ficação.
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15. Desviaciologia. Qual verbete denomina a condição patológica de desvio por parte
do intermissivista quando obtém 1 ou mais diplomas de curso formal, focando no acúmulo de
cursos ou na profissão como objetivo fim da vida humana, não atribuindo utilidade cosmoética
aos conhecimentos, competências e habilidades adquiridos perante a consecução da programação
existencial pessoal?
Síndrome do Diploma.
16. Duplologia. A antimaternidade cosmoética é um dos critérios para a constituição de
dupla evolutiva. Esta afirmação está correta?
Sim.
17. Exemplologia. Indique qual dos seguintes sujeitos pode ser considerado conscin inversora: A) homem de 25 anos, solteiro, sem filhos, professor universtário, autor de livro; B)
mulher, 30, professora de Conscienciologia, desquitada, com pé-de-meia constituído.
Nenhum dos dois, apesar do primeiro não possuir evitações.
18. Experimentologia. Como se denomina a conscin que vivencia, de modo conjunto,
a invéxis, a tenepes e o epicentrismo consciencial?
Triatleta conscienciológico.
19. Evitaciologia. Entre as evitações da invéxis consta "caso de assédio - auto-obsecação ou heteroassédio - prematuro, cronicificado, com início na puberdade". Dê 3 exemplos de
condições impeditivas da aplicação da invéxis considerando esta evitação.
Possessão crônica; tentativa de suicídio; autoflagelo e automutilação; surto psiquiátrico
grave.
20. Evitaciologia. O conceito explorado no verbete antipodia casamento-invéxis retrata
a total impossibilidade, em qualquer caso, da vivência simultânea da invéxis e do casamento formalizado, ou a possibilidade coerente, em casos muito específicos de não desvio de proéxis, da
vivência simultânea da invéxis e do casamento formalizado?
Total impossibilidade da vivência simultânea da invéxis e do casamento.
21. Evitaciologia. Uma jovem de 25 anos está interessada pela prática da invéxis. Contudo, possui piercieng no umbigo, foi madrinha de casamento e teve envolvimento com drogas a
ponto de ser internada em clínica de recuperação. Apesar disso, há 6 anos não manifesta recaídas
com drogas. A técnica da invéxis ainda pode ser uma opção evolutiva para esta conscin?
Não, devido a internação clínica constituir um antes e depois.
22. Falaciologia. O jovem lúcido ainda não é o inversor existencial, técnico. Qual
verbete da Enciclopédia da Conscienciologia denomina o não entendimento desta afirmação,
demonstrando utilização às pressas e ausente de reflexão do constructo invéxis: apetência
invexológica, conscin inversível, posicionamento invexológico, pré-invexólogo ou transposição
precipitada?
Transposição precipitada.
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23. Ginossomatologia. Qual das condições a seguir não deve ser priorizada pela conscin portadora de ginossoma: autoidentificação somática, cinco ciclos, infantilismo ginossomático,
invéxis ginossomática, maternagem ideativa ou parapsiquismo ginossomático?
Infantilismo ginossomático.
24. Grinvexologia. Identifique quais das seguintes atividades ou projetos tarísticos
foram propostos e desencadeados a partir dos grinvexes: Congresso Internacional de Inversão
Existencial; Debate-aberto; Gestações Conscienciais; Invexograma; Jornal da Invéxis; Simpósio
dos Grinvexes; Teoria e Prática da Inversão Existencial.
Congresso Internacional de Inversão Existencial; Debate-aberto; Gestações
Conscienciais; Jornal da Invéxis; Simpósio dos Grinvexes.
25. Holopensenologia. Qual título de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia caracteriza o magnetismo ou o carisma pessoal derivado da psicosfera ou do holopensene específico
da conscin aplicante da técnica da inversão existencial, ao expressar nas energias conscienciais
exteriorizadas, de modo consciente ou inconsciente, a antecipação teática da maturidade pela potencialização, desde a juventude, da autenticidade, intelectualidade, parapsiquismo, verbação e liderança?
Força presencial inversora.
26. Intermissiologia. A prática da inversão existencial é indicador de nível intermissivo
menor, mediano ou máximo?
Menor.

27. Intrafisicologia. Defina indústria cultural e cite 2 exemplos.
É apropriação de elementos da cultura com fins de lucro e consumo. Exemplo: indústria
da moda; indústria do casamento; indústria da beleza; indústria cinematográfica.

28. Intrafisicologia. O jovem inversor existencial jejuno ainda adepto aos games, exemplifica qual dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia: autoconflito invexológico, crise de
crescimento, estigma virtual, intelectualidade adolescente ou microinteresse?
Microinteresse.

29. Intrafisicologia. Qual conceito exposto em verbete da Enciclopédia da Conscienciologia indica o alcance de 50 anos de prática da técnica da invéxis?
Jubileu invexológico.

30. Invexologia. A conscin que iniciou a aplicação da invéxis e parou por motivo específico, pode retomar sua aplicação futuramente? Justifique sua resposta.
Sim, de acordo com o verbete Retomada Invexológica, desde que a conscin não tenha
incorrido nas evitações na invéxis.
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31. Invexologia. É correto afirmar que a inversão existencial exige autossacrifício?
Sim, porém sem masoquismos e repressões.
32. Invexologia. Em qual momento o inversor ou inversora existencial pode optar pela
aplicação da técnica da recéxis?
Em qualquer momento.
33. Invexologia. Em relação ao conceito bilibertação inversora exposto na Enciclopédia da Conscienciologia, assinale quais destas afirmações são corretas: A) o inversor existencial
que alcançou a bilibertação inversora é aquele que domina as energias e constitui pé-de-meia já
consolidado; B) o inversor existencial que exemplifica a bilibertação inversora é aquele que
prioriza o domínio das energias e do dinheiro desde a juventude; C) em geral podemos afirmar
que a bilibertação inversora é mais verificada na fase preparatória da proéxis; D) a bilibertação
inversora expõe a eliminação dos entraves intrafísicos ou sociais básicos para a execução da
autoproéxis.
A e D.
34. Invexologia. Onde é feita e desenvolvida a técnica da invéxis?
Na dimensão intrafísica.
35. Invexologia. Qual é o megaproblema do inversor existencial exposto no livro 700
Experimentos da Conscienciologia?
Inexperiência ou imaturidade.
36. Invexometrologia. Qual é a unidade de medidade da inversão existencial?
Precocidade.
37. 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 ocorre apenas
na fase executiva da vida, com o veteranismo inversivo, ou já na fase preparatória da vida?
Já na fase preparatória.
38. Invulgarologia. Qual é a característica fundamental do intermissivista, conscin que
no período da Intermissão concluiu o Curso Intermissivo pré-ressomático?
Inteligência evolutiva.
39. Paraconviviologia. A condição de vivência na infância do conceito exposto na Enciclopédia da Conscienciologia de amigo invisível é situação homeostática, neutra ou patológica
no histórico biográfico do inversor existencial?
Neutra.
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40. Parageneticologia. O estado ou condição da conscin, entre os 20 e os 26 anos de
idade física, já demonstrar evidências consistentes de ideias inatas, próprias do paracorpo do autodiscernimento ou o mentalsoma, notadamente por ter concluído o Curso Intermissivo no período
pré-ressomático recente, é essência de qual verbete da Enciclopédia da Conscienciologia: intelectualidade adolescente, inversão interassistencial, nulificação da infância ou precocidade intermissivista?
Intelectualidade adolescente.
41. Parahistoriologia. Em que ano e local foi apresentada pela primeira vez de maneira
pública, em evento conscienciológico, a técnica da inversão existencial pelo pesquisador Waldo
Vieira?
1991, em Brasília-DF, no I Congresso Brasileiro de Projeciologia.
42. Pensenologia. Os genopensenes do inversor intermissivista são sempre homeostáticos? Justifique sua resposta.
Não, podem ser ideias inatas de automimeses dispensáveis.
43. Perfilologia. Indique quais dos seguintes verbetes expostos na Enciclopédia da
Conscienciologia apresentam perfis opostos aos princípios teáticos da inversão existencial:
adulto-criança; agente retrocognitor inato; conscin centenária; conscin-fonte; jovem reciclante.
Adulto-criança; jovem reciclante.
44. Perfilologia. Sobre o inversor existencial é correto firmar: A) não passa por crises
de crescimento agudas em razão da maior linearidade proexológica; B) é ectoplasta em razão da
maior desenvoltura parapsíquica; C) possui histórico de porão consciencial leve em razão da precoce recuperação da cons.
Nenhum delas.
45. Proexologia. A autodedicação inversiva é melhor definida em qual dos seguintes
verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia: autexclusivismo inversivo, autolucidez antecipada,
bilibertação inversora ou Neuroinvexologia?
Autexclusivismo inversivo.
46. Proexologia. Cite 3 exemplos de aportes existenciais e suas respectivas possíveis
utilidades no desenvolvimento proexológico do inversor existencial.
Leitura de livro que auxilia na recuperação de cons; contato com amizades
intermissivistas que apoiam as reciclagens evolutivas; professor que ensina conhecimento útil
para a vida; família que apoia financeira e afetivamente o desenvolvimento dos filhos.
47. Proxêmica. Em que local é possível encontrar coletânea de dicionários, livros, artigos, jornais, boletins, manuais, revistas, periódicos e artefatos do saber relativos ao estudo exaustivo e detalhado da técnica da inversão existencial e da Ciência Invexologia?
Na Invexoteca.
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48. Serenologia. A invéxis, enquanto princípio conscienciológico, é a menina dos olhos
dos Serenões? Justifique a sua resposta.
Sim, devido à precocidade da inteligência evolutiva evidenciada pela vivência da
invéxis, e porque constitui a mudança visceral da pessoa para melhor, atuando com tudo
disponível na vida, na condição de esperança do presente, objetivando o futuro evolutivo.
49. Somatologia. Indique 5 condições derivadas da aplicação da técnica da invéxis que
favorecem a higidez do sistema nervoso e a longevidade lúcida, produtiva e cosmoética, possibilitando inclusive o prolongamento da inversão energética.
Dieta equilibrada, estimulação cognitiva constante, atividades físicas regulares, trabalhos
energéticos autovitalizadores, recins perante trafares, mágoas e autoconflitos, uso técnico dos
ritmos biológicos, a carga horária de sono equilibrada.
50. Transverponologia. A que transverpon corresponde a vivência da inversão existencial: aquisitiva, executiva ou distributiva?
Executiva.

