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AUTODESASSÉDIO  NA  INVÉXIS  E  NA  RECÉXIS 
04/07/2020  –  Nº 429 

 
ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA 

 
Desassediologia. A Desassediologia é a Ciência aplicada à promoção do desassédio intra e in-

terconsciencial das consciências, conscins, consciexes, assediados e assediadores, ao mesmo tempo, 
empregando todos os procedimentos e recursos técnicos na condição de especialidade da Consciencio-
logia, notadamente no universo da Consciencioterapia. (Vieira, 2006) 

Autodesassedialidade. A autodesassedialidade é o estado ou condição da conscin lúcida quan-
to à vivência teática, estratégica e logística da autodefesa interconsciencial, intra e extraconsciencial, 
intra e extrafísica, de modo multidimensional, da manutenção do equilíbrio pessoal, íntimo, pleno o tem-
po todo, descartando a interferência espúria, intrusiva, de exopensenes patológicos seja de quem for. 
(Vieira, 2012) 

⟡⟡⟡ 
 

MANUAL  DA  PROÉXIS 
(Vieira, 2005) 

 

Invéxis. A invéxis (inv + exis) ou inversão existencial é a técnica de antecipar com racionalida-
de as manifestações evolutivas, feitas em geral no período final da vida intrafísica, para o período ini-
cial da adolescência ou da junventude. (p. 44) 

⟡⟡⟡ 
 

700  EXPERIMENTOS  DA  CONSCIENCIOLOGIA 
(Vieira, 2013) 

 
Recin (reci + in). A reciclagem intrafísica, existencial, intraconsciencial ou a renovação cere-

bral da conscin através da criação de neossinapses ou conexões interneuroniais capazes de permitir o ajuste 
da proéxis, a execução da recéxis, a invéxis, a aquisição de ideias novas, os neopensenes, os hiper-
pensenes e outras conquistas neofílicas da conscin automotivada. (3ª Ed., p. 57) 

 
01.  Inversões. A nossa vida intrafísica ou humana, compõe-se de 4 inversões conscienciais: 

a inversão existencial; a inversão assistencial; a inversão da maturidade; e a inversão das ECs, ou ener-
gias conscienciais. 

02.  Existencial. A 1a inversão, existencial, não constitui, necessariamente, uma reciclagem 
consciencial. Ela depende do livre arbítrio da consciência não-influenciável, que começa a vida útil na 
adolescência, já em uma condição de inversão deliberada dos padrões e interesses existenciais. 

03.  Contrafluxo. A inversão existencial vai no contrafluxo, em progressão, no sentido contrá-
rio ao comum, na contracorrente, remando contra a maré. Inversão não é reversão, regressão, ou volta 
ao ponto de partida. Neste caso, a vida começa na própria partida, na hora, local e sob condições exis-
tenciais libertárias. (3ª Ed., p. 689) 
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⟡⟡⟡ 
 

HOMO  SAPIENS  PACIFICUS 
(Vieira, 2007) 

 

Recéxis. A recéxis é a execução técnica de mudanças substanciosas, para melhor, na vida intra 
e extrafísica da personalidade humana, tendo em vista a evolução cosmoética. (p. 976). 

Invéxis. Na Invexologia, a adolescência é de suma importância ao permitir a escolha do camin-
ho evolutivo pessoal na existência, quando a personalidade decide, ou não, abraçar a inversão existen-
cial como sistema de vida para si, antes de estabelecer laços indevidos com pessoas e instituições, exi-
gindo reciclagens oportunas e eliminando a possibilidade da invéxis. (p. 262) 

 
Relação. No âmbito da Proexologia, a Invexologia apresenta relação contínua com a Recexolo-

gia. (p. 949) 
 

⟡⟡⟡ 
 

LÉXICO  DE  ORTOPENSATAS 
(Vieira, 1ª Ed., 2014 / 2ª Ed., 2019) 

 
* Nada adianta colocar a culpa no assediador. Como é sabido, todo heterassédio começa a par-

tir do autassédio. A responsabilidade é, irrecusavelmente, do assediado, sendo esse o imperativo da 
autoconsciencialidade evolutiva. (1ª Ed., Vol. 1, p. 182) 

* Para entendermos a dessoma, basta pesquisarmos a autorrecéxis. (1ª Ed., Vol. 1, p. 238) 
* Há pessoas que chegam aos 100 anos de idade biológica e as características principais de seus 

temperamentos continuam inalteradas para a próxima vida. – “Onde está o valor de suas existências?” 
Tais conscins ignoram completamente a Recexologia. (1ª Ed., Vol. 2, p. 1677) 

* A vida é renovação e exige reciclagem voluntária por parte da conscin. A dessoma é a reci-
clagem imposta. (2ª Ed., Vol. 2, p. 1702) 
 

⟡⟡⟡ 
 

DICIONÁRIO  DE  ARGUMENTOS  DA  CONSCIENCIOLOGIA 
(Vieira, 2014) 

 
AUTODESASSEDIOLOGIA  (ARGUMENTUM:  PRESCRITIVOLÓGICO) 
 
Inconscienciologia. O ato de não se saber eliminar a lembrança desconfortável está entre as 

primeiras doenças autoimpostas. Autassédio: autopunição inconsciente. (p. 238) 
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ABSTRUSOLOLOGIA  (ARGUMENTUM:  OMNIPESQUISOLÓGICO) 
 
Autopensenologia. Há adultos, com talhe de criança (anões), que pensenizam ao nível de 

adultos. Há outros adultos, com talhe de adultos (gigantes), que pensenizam ao nível de crianças. As 
pessoas doentes, autassediadas, são impelidas pela imaginação. As pessoas sadias, autodesassediadas, 
são orientadas pelo raciocínio. Somente a chave do autodiscernimento abre todas as portas evolutivas. 
Toda Ciência tem alguns de seus conceitos refugados, como sendo antipáticos, pelos leigos ou profis-
sionais de outras linhas de pesquisas. Tal reação é natural, ou da natureza humana, que defende, em pri-
meiro lugar, o status quo bem como a existência das conscins primárias vítimas da apriorismose. (p. 70) 

 

⟡⟡⟡ 
 

MANUAL  DOS  MEGAPENSENES  TRIVOCABULARES 
(Vieira, 2009) 

 
Invéxis: primeira recéxis. (p. 223) 
Recéxis: segunda invéxis. (p. 297) 
Reciclemos nossa reciclagem. (p. 297) 
 

⟡⟡⟡ 
 

INVERSÃO  EXISTENCIAL 
(Notato, et al., 2011) 

 
Muitos recursos tecnológicos, quando aplicados sem fins construtivos, podem gerar excessos 

dispersivos, preguiça mental e fuga da reflexão íntima necessária para a autopesquisa e qualificação da 
proéxis. É o caso da internet que possibilita dinamização do tempo e até da assistência, mas pode ser 
agente alienante, de fuga da realidade e reforço de tendências trafaristas do jovem. (p. 155) 

 
A desperticidade é meta factível ao inversor ou reciclante existencial, mas exige determina-

ção, disciplina, auto-organização, autossacrifício sem castração, sem queimar a vela da vida pelas du-
as pontas. (p. 209) 

 
⟡⟡⟡ 

 
PRESCRIÇÕES  PARA  O  AUTODESASSÉDIO 

(Haymann, 2016) 
 

Autoassediador. A consciência mais autoassediada é o próprio assediador, por o mal, dano, ou 
prejuízo causado por ele aos outros, mais cedo ou mais tarde, retornará, conforme as diretrizes da lei 
de causa e efeito. Todo assediador carece de Inteligêcia Evolutiva (IE). (p. 13) 

 
⟡⟡⟡ 


