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MIGRAÇÃO PROEXOLÓGICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A migração proexológica é o ato ou efeito da mudança residencial, de cidade, país ou continente, realizada pela conscin intermissivista, homem ou mulher, predisposta
e disponível a alavancar as autorreciclagens intraconscienciais e a programação existencial (proéxis) em outro cenário evolutivo, objetivando auxiliar no trabalho da tares e nas reurbanizações extrafísicas (reurbex).
Etimologia. O termo migração provém do idioma Latim, migratio, “emigração; passagem de determinado lugar para outro”, derivado de migrare, “emigrar; ir para outra parte; mudar
de morada; mudar-se”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo programação procede do mesmo
idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, programma, “ordem do dia; inscrição”, de prographo, “escrever anteriormente; escrever na cabeça
de”. Surgiu no Século XX. A palavra existencial deriva igualmente do idioma Latim, existentialis,
“existencial”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Mudança proexológica geográfica. 2. Migração pró-proéxis. 3. Migração proexogênica. 4. Migração proexolínea.
Neologia. As 3 expressões compostas migração proexológica; micromigração proexológica e macromigração proexológica são neologismo técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Estagnação proexológica. 2. Paralisação proexológica. 3. Parada
proexológica. 4. Expatriação.
Estrangeirismologia: a citação fata viam inveniunt; o upgrade proexológico; o breakthrough migratório; o rompimento do dolce far niente da zona de conforto; a atualização do curriculum vitae; o aprimoramento do modus vivendi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao cumprimento da programação existencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da disponibilidade proexológica; os proexopensenes; a proexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a manutenção do holopensene proexológico
salvaguardando a migração evolutiva.
Fatologia: a migração proexológica; o compromisso assumido no período intermissivo;
o posicionamento pessoal; o autodirecionamento da própria vida; a responsabilidade proexogênica; a predisposição assistencial para o trabalho; o abertismo consciencial; o grupo de vanguarda;
o compromisso tarístico acima dos interesses pessoais; o pedágio da mudança; o período preparatório à migração; os aportes recebidos; a bússola interna; a correção de rota; o rapport com a nova
equipe de trabalho; o sentimento de dever cumprido; o sentimento de gratidão às companhias intra e extrafisicas; os pés no chão e mentalsoma no Cosmos; a informação detalhada sobre os trâmites de legalidade para estrangeiros (SEF) e a manutenção dos prazos vigentes; o interesse em
aprofundar no momento político, econômico-financeiro do país escolhido visando potencializar
o rapport; a noção dos desafios vindouros; a coragem, os trafores e os trafares potencializadores
ou dificultadores da partida e adaptação ao local de chegada; o desafio da proéxis internacional;
a atenção e registros das sincronicidades; a observação às cortesias na chegada ao novo país; o ato
de saber receber o acolhimento intrafisico; os reencontros de destinos explícitos; a orientação
financeira; os desafios do atual emprego; o nivelamento por baixo em outro cenário; o limite da
concessão; o ato de não saber como fazer, partindo do zero; a compreensão ao antagonismos recebidos de pessoas com outra cultura; a postura cosmoética e a responsabilidade em ser senha
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para outros intermissivistas; o autocomprometimento com a saúde; a priorização da subsistência
em dado momento; a saudade do grupo anterior; a sinceridade em querer o melhor para o novo
grupo; o ato de alinhavar os pontos; a modéstia para receber conselhos de consciências mais experientes; os encontros intrafísicos direcionadores; a intervenção das pessoas na hora certa; a aceleração da História Pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as sinaléticas energéticas e parapsíquicas direcionadoras; a confiança nas inspirações extrafísicas; a compreensão da
sabedoria multidimensional; os encontros extrafisicos direcionadores as projeções rememoradas
envolvendo consciexes e conscins projetadas, antecedentes à migração; os parafatos sendo comprovados pelos fatos; a receptividade dos amparadores; o holofote temporário de consciências extrafísicas; o paravisual da consciex identificada pela clarividência na face da conscin; os banhos
energéticos comprovatórios as desconexões de companhias extrafísicas do passado através da mobiliação energética das energias; acoplamento com a nova equipe de amparadores extrafísica; as
projeções rememoradas com Evoluciólogo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoposicionamento–redefinição proexológica; o sinergismo interligação dos trafores–trabalho a realizar–amparo de função.
Principiologia: o princípio da fidelidade aos autocompromissos assumidos no Curso
Intermissivo (CI); o princípio da interdependência evolutiva; o principio de “ninguém evoluir
sozinho”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando o novo caminho; o código do exemplarismo pessoal (CEP) aplicado no dia a dia intrafísico e multidimensional; o respeito aos diversos códigos sociais.
Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva, consciencial, inarredável e infinita; a teoria
das cláusulas pétreas; a teoria e prática das reurbanizações extrafísica notadamente no velho
continente.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da tenepes; a técnica da rotina
útil; a técnica da reciclagem existencial; a técnica verbetográfica.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico motivador dos autenfrentamentos;
o voluntariado no Centro de Altos Estudos da Consciênciologia (CEAEC); o voluntariado na
Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); o voluntariado na International
Academy of Consciousness (IAC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da coragem para evoluir; os efeitos das ponderações autorreflexivas na evolução consciencial; o salto proexológico enquanto efeito da migração proexológica.
Neossinapsologia: as neossinapses construídas através do poliglotismo; as neossinapses
geradas a partir das interrelações culturais.
Ciclologia: a superação do ciclo das automimeses mantenedor do autengano evolutivo;
o ciclo proexológico recebimento-retribuição.
Enumerologia: a migração proexológica não é incompletismo existencial; a migração
proexológica não é a priorização equivocada; a migração proexológica não é Maria vai com as
outras; a migração proexológica não é aventura; a migração proexológica não é turismo; a migração proexológica não é desorganização; a migração proexológica não é dispersão.
Binomiologia: o binômio migração-proéxis; o binômio posicionamento-mudança; o binômio migração-transição; o binômio prioridades rígidas–prioridades flexíveis.
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Interaciologia: a interação residente estrangeiro– serviços de estrangeiros; a interação
consulados-estrangeiros; a interação autolucidez–aceleração evolutiva; a interação IAC-APEX
nos acompanhamentos das migrações proexológicas; a interação conscin-evoluciólogo.
Trinomiologia: o trinômio pré-migração–pós-migração–fixação migratória; o trinômio
prioridade-desafio-mudança.
Polinomiologia: o polinômio migração–interação–tares–mudança de rota.
Antagonismologia: o antagonismo migração proexológica / apriorismose.
Politicologia: a proexocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço proexológico.
Filiologia: a neofilia; a adaptaciofilia; a criticofilia; a recexofilia; a cosmoeticofilia; a sociofilia; a conscienciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a estagnação neofóbica.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a nostomania; a riscomania; a mania viciada de empurrar com a barriga os
compromissos assumidos no Curso Intermissivo.
Holotecologia: a Holoteca do CEAEC em Foz do Iguaçu, Brasil; a Holoteca do Campus
da IAC em Evoramonte, Portugal.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Geopoliticologia; a Sociologia; a Evoluciologia;
a Autexperimentologia; a Parassociologia; a Interassistenciologia; a Autorreflexologia; a Despertologia; a Holomaturologia; a Reurbanologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o cognopolita; o completista; o comunicológo; o concienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo;
o duplista; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista;
o inversor existencial; o reciclante existencial; o desperto.
Feminologia: a acomplamentista; a agente retrocognitora; o amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a cognopolita; a completista; a comunicológa; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga;
a duplista; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a inversora existencial; a reciclante existencial; a desperta.
Hominologia: o Homo sapiens migrator; o Homo sapiens migrans; o Homo sapines
multiculturalis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens adaptatus; o Homo sapiens interassitens.
V. Argumentologia
Exemplologia: micromigração proexológica = a mudança residencial entre cidades de
mesmo país na realização de trabalho tarístico, relativamente às ideias da Conscienciologia, objetivando a consecução da maxiproéxis grupal; macromigração proexológica = a mudança entre
países e / ou Continentes, objetivando o trabalho da tares, relativamente às ideias da Conscienciologia.
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Culturologia: a cultura migratória; a cultura da Autoproexologia; a Interculturologia;
a cultura da Autexperimentologia; a cultura da postura cosmoética; a cultura da Recexologia;
a cultura do Universalismo.
Conquistas. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, dispostas na ordem
alfabéica, 10 conquistas evolutivas passíveis de serem obtidas pelo(a) intermissivista em consequência da migração proexológica:
01. Autofortalecimento: a ampliação da força energética pessoal.
02. Autorganização: a autogestão proexológica (o ato de levar tudo de eito).
03. Completismo: a realização do planejamento proexológico elaborado no Curso Intermissivo.
04. Tenepessismo: a manutenção da tenepes qualificada.
05. Cosmoeticidade: a dispensa das autocorrupções.
06. Exemplarismo: as interações conscienciais exemplaristas.
07. Holomaturidade: a vivência do princípio “pedir menos para si e doar mais”.
08. Reconcilação: os acertos grupocármicos lúcidos.
09. Universalismo: a manutenção da automanifestação universalista.
10. Vanguardismo: o traquejo em abrir caminhos tarísticos.
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 a migração proexológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostática.
02. Autevolução: Evoluciologia; Homeostática.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
05. Coabitante: Parassociologia; Neutro.
06. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
07. Desafio da proéxis: Proexologia; homeostático.
08. Dupla cidadania funcional: Ataexperimentologia; Neutro.
09. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
10. Maxiconquista atual: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Migração intratertuliaria: Tertuliologia; Neutro.
12. Mini peça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Movimentação migratória: Sociologia; Neutro.
14. Paaculturação: Parassociologia; Homeostático.
15. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.

FAZER O BALANÇO EXISTENCIAL PERIODICAMENTE PODE
SER DECISIVO PARA A AVERIGUAÇÃO DA IMPORTÂNCIA
DA MIGRAÇÃO PROEXOLÓGICA NO MOMENTO EVOLUTIVO
DO INTERMISSIVISTA COMPROMETIDO COM A REURBEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, caso necessário, sente-se preparado(a) para a migração proexológica? Encara esta possibilidade com responsabilidade e autocomprometimento
objetivando a expansão planetária da Conscienciologia?
R. O. F.

