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P A R A D O X O    D A    A C E L E R A Ç Ã O    E V O L U T I V A    D O    I N V E R S O R  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paradoxo da aceleração evolutiva do inversor é o ato, condição ou efeito 

de aceleramento da produtividade interassistencial, parapsíquica, proexológica e gesconológica na 

rotina pessoal em contraposição às manifestações crescentes de tranquilidade e equilíbrio na intra-

consciencialidade, por parte do praticante da invéxis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo paradoxo vem do idioma Latim, paradoxon, e este do idioma 

Grego, parádoksos, “estranho; bizarro; extraordinário”. Surgiu no Século XVI. O termo acelera-

ção deriva também do idioma Latim, acceleratio, “aceleração; pressa; presteza”. Apareceu no Sé-

culo XVI. A palavra evolutiva procede do idioma Francês, évolutif, de évolution, e esta do idioma 

Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873. O vocábulo inversor provém 

do idioma Latim, inversus, “voltado; posto do avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; 

permutado”, e este de invertere, “revivar; revolver; permutar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxo evolutivo invexológico. 2.  Aceleração evolutiva invexoló-

gica aparentemente contraditória. 

Neologia. As 3 expressões compostas paradoxo da aceleração evolutiva do inversor, pa-

radoxo desperdiçado da aceleração evolutiva do inversor e paradoxo aproveitado da aceleração 

evolutiva do inversor são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Paradoxo da autorreflexão. 2.  Paradoxo da unidade. 3.  Paradoxo 

desassediador. 4.  Paradoxo holossomático. 

Estrangeirismologia: a coniunctio invexológica; o know-how inversivo; o curso Invexa-

rium; o Invexopensenarium; o Campus de Invexologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Evoluciologia Multidimensional. 

Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – Não tenhamos pressa, mas não 

percamos tempo (José Saramago, 1922–2010). Metade dos problemas desta vida deve-se ao fato 

de dizermos sim demasiado depressa e demorarmos demais a dizer não (Josh Billings, 1818– 

–1885). 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Evolutividade. A evolução individual tem a aceleração ou o estacionamento condi-

cionados ao temperamento de cada qual”. 

2.  “Êxito. O verdadeiro êxito ou triunfo é a aceleração da autevolução consciencial.  

À conscin intermissivista, é a conquista do autocompléxis”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; o materpensene pessoal invexo-

lógico; os paradoxopensenes; a paradoxopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os ne-

xopensenes; a nexopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o hábito de pensenizar técnica-

mente de modo sadio; a retilinearidade autopensênica do inversor; a pensenização treinada do in-

versor no dia a dia; as estratégias para a manutenção do holopensene pessoal hígido; o predomí-

nio da pensenidade no pen; o hábito do inversor de avaliar a autopensenização no cotidiano. 

 

Fatologia: a aceleração evolutiva do inversor; a diminuição da deturpação da autoima-

gem do inversor através do curso Conscin-Cobaia Voluntária do Conscienciograma da Associa-

ção Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); a eliminação de distor-
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ções cognitivas do inversor por meio da Consciencioterapia; o reconhecimento de trafores, trafa-

res e trafais pessoais através do Conscienciograma; a dificuldade de ouvir; a banalização e a su-

perficialidade dos autodiagnósticos; a intenção por trás da vontade de evoluir mais depressa evi-

dente nas ações pessoais; o Manual da Tenepes; a compreensão do paradoxo da aceleração evo-

lutiva do inversor a partir do voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) do Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o curso Acoplamentarium do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o curso Programa de Aceleração da Desperticida-

de (PROAD). 

 

Parafatologia: a aceleração evolutiva evidente, após o compléxis, na intermissão; a ace-

leração evolutiva a partir da segunda dessoma; o autodomínio do estado vibracional (EV) profilá-

tico do inversor; a sinalética energética e parapsíquica do inversor; a eliminação da labilidade pa-

rapsíquica a partir da invéxis; a assistência de função do amparador extrafísico; a vivência da te-

nepes; as extrapolações parapsíquicas; a vivência da autodesperticidade; a vivência da semicons-

ciexialidade; a vivência da ofiex pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invéxis–Grinvex–aceleração evolutiva; o sinergismo in-

véxis–tenepes–aceleração evolutiva; o sinergismo invéxis–gescon–aceleração evolutiva; o siner-

gismo invéxis–debate público–postura antiqueixa; o sinergismo invéxis–Cognópolis–aceleração 

evolutiva; o sinergismo Instituição Conscienciocêntrica (IC)–aceleração evolutiva; o sinergismo 

dupla evolutiva (DE)–aceleração evolutiva; o sinergismo leitura–aceleração evolutiva. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da inseparabilidade grupo-

cármica; o princípio do autodiscernimento evolutivo. 

Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC) pelo inversor existen-

cial para eliminação da ansiedade. 

Teoriologia: a teoria e prática da inversão existencial. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da exaustividade; a técnica da 

imobilidade física vígil (IFV); a técnica do relaxamento muscular progressivo; a técnica do esta-

do vibracional; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas consciencioterápicas. 

Voluntariologia: os voluntários da ASSINVÉXIS; o engajamento no trabalho grupal do 

inversor no voluntariado conscienciológico das Instituições Conscienciocêntricas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da imobilidade física 

vígil; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório cons-

cienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia. 

Ciclologia: o ciclo vital pensenidade-psicomotricidade. 

Binomiologia: o binômio aceleração evolutiva–rotina útil do inversor; o binômio acele-

ração evolutiva–autocosmoeticidade do inversor; o binômio aceleração evolutiva–interassisten-

cialidade do inversor; o binômio aceleração evolutiva–autorganização do inversor; o binômio 

aceleração evolutiva–retilinearidade pensênica do inversor; o binômio aceleração evolutiva– 

–postura antiqueixa do inversor; o binômio aceleração evolutiva–autodiscernimento do inversor; 

o binômio aceleração evolutiva–estado vibracional; o binômio aceleração evolutiva–epicentris-

mo consciencial; o binômio aceleração evolutiva–tenepes; o binômio autopensenização asserti-

va–autopensenização taquipsíquica. 

Crescendologia: o crescendo autopensenização teórica–autovivência pragmática cor-

reta. 

Trinomiologia: o trinômio ortopensênico parar-refletir-atuar; o trinômio invéxis–tene-

pes–epicentrismo consciencial. 
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Polinomiologia: o polinômio Curso Intermissivo (CI)–invéxis–aceleração evolutiva– 

–compléxis; o polinômio compléxis–eutimia–lucidez neointermissiva–resgastes na Baratrosfera. 

Antagonismologia: o antagonismo ansiedade / dinamismo evolutivo; o antagonismo 

inatividade / dinamismo mentalsomático. 

Paradoxologia: o paradoxo da aceleração evolutiva do inversor. 

Politicologia: a invexocracia; a meritocracia; a democracia; a lucidocracia; a assisten-

ciocracia; a discernimentocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo desde a juventude. 

Filiologia: a invexofilia; a tenepessofilia; a ortopensenofilia; a logicofilia; a conviviofi-

lia; a neofilia; a autopesquisofilia; a definofilia; a interassistenciofilia. 

Sindromologia: as síndromes ansiosas; a síndrome do pensamento acelerado; a síndro-

me do pânico; a síndrome do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC); a síndrome do transtorno 

de ansiedade generalizada (TAG). 

Holotecologia: a paradoxoteca; a dialeticoteca; a controversoteca; a conscienciometrote-

ca; a interassistencioteca; a epicentroteca; a experimentoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Recexologia; a Psicossomatologia; a Autoconsci-

encioterapia; a Autoconscienciometrologia; a Intermissiologia; a Autodesassediologia; a Cosmoe-

ticologia; a Autopesquisologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin multívola; a conscin insatisfazível; a conscin insatisfeita; a pes-

soa instintiva; a pessoa instável; a conscin lúcida; a conscin cosmoética; a conscin anticonflituosa; 

a conscin inversora; a conscin jovem com megafoco evolutivo; as amizades intermissivas; a isca 

humana consciente; a conscin parapsíquica; a conscin interassistencial; o ser desperto; a semi-

consciex. 

 

Masculinologia: o jovem acelerado; o jovem desacelerado; o rapaz ansioso; o rapaz cal-

mo; o triatleta consciencial; o intermissivista inadaptado; o intermissivista lúcido; o jovem autas-

sediado; o jovem autodesassediado; o duplista; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciô-

metra; o autodecisor; o reeducador; o pesquisador; o parapercepciologista; o proexólogo; o proje-

tor consciente; o epicon lúcido; o voluntário; o homem de ação; o homem reflexivo; o tenepessis-

ta; o ofiexista. 

 

Femininologia: a jovem acelerada; a jovem desacelerada; a moça ansiosa; a moça cal-

ma; a triatleta consciencial; a intermissivista inadaptada; a intermissivista lúcida; a jovem autasse-

diada; a jovem autodesassediada; a duplista; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a autodecisora; a reeducadora; a pesquisadora; a parapercepciologista; a proexóloga; a proje-

tora consciente; a epicon lúcida; a voluntária; a mulher de ação; a mulher reflexiva; a tenepessis-

ta; a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapi-

ens intellectualis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens 

intermissivus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens autoperquisi-

tor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paradoxo desperdiçado da aceleração evolutiva do inversor = a manu-

tenção do péssimo hábito do inversor jejuno em não posicionar-se cosmoeticamente, quando ne-

cessário, impactando negativamente, retardando as recins prioritárias e a tranquilidade íntima; pa-

radoxo aproveitado da aceleração evolutiva do inversor = a manutenção do bom hábito do inver-
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sor em posicionar-se cosmoeticamente, quando necessário, impactando positivamente, apressando 

as recins prioritárias e a tranquilidade íntima. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da Invexologia; a cultura inve-

xométrica; a cultura da autopesquisa; a cultura da autoconsciencioterapia; a cultura da autodes-

perticidade; a cultura da Evoluciologia. 

 

Tabelologia. Do ponto de vista da Invexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

22 cotejos técnicos, a fim de explicitar as diferenças entre a condição da conscin de psicomotrici-

dade acelerada e a conscin evolutivamente acelerada: 

 

Tabela  –  Cotejo  Conscin  de  Psicomotricidade  Acelerada  /  Conscin  Evolutivamente 

Acelerada 

 

Nos 
Conscin  de  Psicomotricidade  

Acelerada 
Conscin  Evolutivamente  Acelerada 

01. Ansiedade autodestrutiva Acalmia construtiva 

02. Autoimagem distorcida Autoimagem realista 

03. Assedialidade Amparabilidade 

04. Cerebelo Cérebro 

05. Decidofobia Autabsolutismo cosmoético 

06. Dinamismo psicomotor Dinamismo mentalsomático 

07. Dispersividade Concentração 

08. Esbanjamento de potencialidades  Atos construtivos 

09. Falar sem pensar Pensar antes de falar 

10. Megafoco no futuro Megafoco no presente 

11. Impaciência introspectiva Paciência introspectiva 

12. Intoxicação energética Autodesassedialidade 

13. Intransigência Flexibilidade 

14. Irritabilidade Eutimia 

15. Patopensenidade Linearidade ortopensênica 

16. Pensar sem parar Parar para pensar 

17. Porão consciencial Invéxis / recéxis 

18. Prolixidade Objetividade 

19. Reatividade Proatividade 

21. Rumo ao incompléxis Rumo ao compléxis 

22. Trafarismo Traforismo 

 

Teática. Segundo a Teaticologia, a aceleração evolutiva do inversor é exemplo de em-

preendimento essencialmente prático. 
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Amizades. Considerando a Conviviologia, o mais inteligente para o inversor ou inverso-

ra é buscar ampliar o círculo de relações sociais com pessoas igualmente buscando aceleração 

evolutiva. Assim, todos podem sair ganhando do ponto de vista da sinergia evolutiva. 

Duplismo. Conforme a Psicossomatologia, a formação da dupla evolutiva na juventude 

predispõe a aceleração evolutiva de 1 ou dos 2 parceiros, inversores, muitas vezes na mesma épo-

ca ou fase de vida intrafísica. 

Macrossoma. Sob o enfoque da Macrossomatologia, a aceleração evolutiva do inversor 

pode conduzir os méritos da consciência à obtenção do macrossoma, inclusive para viver prolon-

gadamente, de modo lúcido, executando maxiproéxis inédita, mais ampla, na próxima vida. 

 

Taxologia. Conforme os princípios da Experimentologia, eis, na ordem alfabética,  

9 exemplos de paradoxos da aceleração evolutiva do inversor: 

1.  Autor: o inversor, autor de livro da Conscienciologia, aos 25 anos de idade. 

2.  Cognópolis: o inversor-líder, pioneiro na construção da primeira Cognópolis, aos 21 

anos de idade. 

3.  Conscienciocentrologia: o inversor existencial, coordenador geral de Instituição 

Conscienciocêntrica, aos 19 anos de idade. 

4.  Consciencioterapia: a inversora consciencioterapeuta, aos 25 anos de idade. 

5.  Dinâmica: o pré-inversor, participante assíduo de dinâmica parapsíquica, aos 10 anos 

de idade. 

6.  Docente: a inversora, professora de Conscienciologia, aos 15 anos de idade. 

7.  Tenepes: a inversora tenepessista, aos 18 anos de idade. 

8.  Verbete: o pré-inversor, autor de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, de 11 

anos de idade. 

9.  Voluntário: o inversor, voluntário da Conscienciologia, participante da primeira ge-

ração dos Grinvéxis, aos 12 anos de idade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o paradoxo da aceleração evolutiva do inversor, indica-

dos para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres  

e homens interessados: 

01. Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02. Assertividade  invexogênica:  Invexologia;  Homeostático. 

03. ASSINVÉXIS:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

04. Autassunção  da  Invexologia:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05. Autoconflito  invexológico:  Autevoluciologia;  Nosográfico. 

06. Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

07. Binômio  invéxis-conscienciometria:  Invexologia;  Homeostático. 

08. Binômio  invéxis-consciencioterapia:  Invexologia;  Homeostático. 

09. Inversão  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10. Invexograma:  Invexometrologia;  Neutro. 

11. Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

12. Postura  antiqueixa  do  inversor:  Invexologia;  Homeostático. 

13. Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

14. Técnica  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 

15. Trinômio  invéxis-tenepes-autodesperticidade:  Predespertologia;  Homeostático. 
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A  COMPREENSÃO  TEÁTICA  DO  PARADOXO  DA  ACELERA-
ÇÃO  EVOLUTIVA,  DO  INVERSOR  OU  DA  INVERSORA,  RE-
PRESENTA  A  PROFILAXIA  DE  EQUÍVOCOS  INTRAFÍSICOS,  
APOIADA  NA  AUTOCRÍTICA  E  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o paradoxo da aceleração evoluti-

va? Na condição de inversor ou inversora, já conquistou a eutimia através da otimização da aute-

volução vivenciada na interassistencialidade? 
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