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R E V E R S Ã O    E X I S T E N C I A L  
( RE C E X O L O G I A )  

 
I.  Conformática 

 
Definologia. A reversão existencial é a ação de a consciência assumir, com holomaturi-

dade cosmoética, vivência evolutiva avançada, dentro do universo da Recexologia, buscando res-

tituir, devolver, retribuir ou distribuir fraternalmente o patrimônio de bens evolutivos recebidos 

da Vida e do Cosmos, seja intra ou extrafisicamente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo reversão deriva do idioma Latim, reversio, “ato ou efeito de rever-
ter”, e este de revertere, “voltar, tornar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo existencial vem 

igualmente do idioma Latim, existentialis, de existere, “ter existência real”. Apareceu no Século 

XIX. 

Sinonimologia: 01.  Reversão evolutiva. 02.  Primeiro passo da recin. 03.  Pré-requisito 

da recéxis. 04.  Crescendo evolutivo; neoestratégia evolutiva. 05.  Programa da automutação. 06.  

Autoviragem real; upgrade evolutivo. 07.  Exemplo evolutivo avançado. 08.  Desafio conscien-

cial; reeducação pessoal. 09.  Conquista evolutiva marcante. 10.  Neofilia. 

Neologia. As 3 expressões compostas reversão existencial, minirreversão existencial  

e megarreversão existencial são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 01.  Vida humana vulgar. 02.  Existência intrafísica trancada. 03.  Inte-

riorose. 04.  Armadilha energética. 05.  Existência na mesmice. 06.  Egocentrismo infantil. 07.  

Hábitos engessados. 08.  Rotinas inúteis. 09.  Escravidão aos tradicionalismos. 10.  Neofobia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 
II.  Fatuística 

 
Pensenologia: a neopensenidade pessoal; a reciclagem holopensênica pessoal; o ato de 

parar para pensenizar mais profundamente; os neopensenes. 

 
Fatologia: a reversão existencial; a reversão da direção evolutiva; a retificação de ru-

mos; a reciclagem de valores; a reciclagem cognitiva; a reconciliação cósmica; a reciclagem 

grupocármica; a escala evolutiva; a ressoma; a autorreintegração com o Cosmos; a programação 

existencial (proéxis); a pausa para reflexão; a pesquisa da Conscienciologia; a autavaliação 

conscienciométrica; a atualização evolutiva; a libertação dos nichos interioróticos; o atacadismo 

consciencial; a autorganização; o uso do semancol; o autodestravamento; a maxidissidência; as 

redefinições libertárias; a neoestratégia evolutiva; o aprofundamento da abordagem ao megafoco; 

as prioridades evolutivas; a atualização da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a amortização evoluti-

va; a reciclagem sexual na dupla evolutiva; a inversão existencial; a reciclagem existencial; a evo-

lutividade pessoal; a itinerância conscienciológica; o exemplarismo cosmoético. 

 
Parafatologia: a descoberta da paraprocedência pessoal; o autorrevezamento multiexis-

tencial; o emprego da sinalética pessoal; a depuração dos bagulhos energéticos pessoais; o holor-

gasmo; o macrossoma pessoal; o tenepessismo; a projetabilidade lúcida (PL); a agenda extrafísica 

(agendex); a desperticidade; a extrapolação parapsíquica, evolutiva, sadia; a antimaternidade  

(gescon). 

 
III.  Detalhismo 

 
Tecnologia: a técnica da retribuição pessoal. 
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-
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tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da tenepes. 
Binomiologia: o binômio usufruto-frutificação. 
Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-colaboração-ativismo; o trinômio retri-

butividade-priorização-manutenção; o trinômio autavaliação-autorrenovação-maxifraternismo. 
Paradoxologia. No contexto da Experimentologia, a reversão existencial, aparente e pa-

radoxalmente, faz a conscin regredir para evoluir, ou seja: dá 1 passo atrás, recolhe-se intimamen-

te, volta para inventariar os recursos recebidos da Vida ou do Cosmos, impõe sinergismo catalíti-

co às energias conscienciais (ECs) e avança, a partir daí, potencializada com novo gás, em nova 

frente de desenvolvimento intraconsciencial. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a lucidocracia; a evoluciocracia. 
Filiologia: a neofilia; a changofilia. 
Maniologia: a ergasiomania. 
Holotecologia: a invexoteca; a despertoteca; a recexoteca; a evolucioteca. 
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Experimentologia; a Evoluciologia. 

 
IV.  Perfilologia 

 
Elencologia: a consréu transmigrada; a conscin; o ser desperto. 

 
Masculinologia: o ex-aluno de Curso Intermissivo; o voluntário da Instituição Cons-

cienciocêntrica (IC); o inversor existencial; o retomador de tarefa; o tenepessista (25% do Sere-

não); o projetor consciente; o professor de Conscienciologia; o epicentro consciencial (epicon lú-

cido). 

 
Femininologia: a mulher vivenciadora da antimaternidade cosmoética; a ex-aluna de 

Curso Intermissivo; a voluntária da Instituição Conscienciocêntrica (IC); a inversora existencial; 

a retomadora de tarefa; a tenepessista (25% da Serenona); a projetora consciente; a professora de 

Conscienciologia; a epicentro consciencial (epicon lúcida). 

 
Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens recyclicans; o Homo sapiens 

reflexivus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens neologus;  

o Homo sapiens parateaticus. 

 
V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: minirreversão existencial = a prática da tenepes; megarreversão existen-

cial patológica = a transmigração extrafísica; megarreversão existencial homeostática = a condi-

ção da Serenologia. 

 
Culturologia: a reestratificação cultural. 
Mínima. Pela ótica da Recexologia, toda recéxis, pelo menos, começa com mínima re-

versão existencial e culmina com a reciclagem intraconsciencial (recin). 

 
VI.  Acabativa 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reversão  existencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 
2.  Consciência  crescente:  Autopesquisologia;  Homeostático. 
3.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 
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4.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 
5.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 
6.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

7.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

 

PARA  A  CONSCIN  PRÉ-SERENONA  VULGAR,  A  REVER-
SÃO  MAIS  RELEVANTE  É  ALCANÇAR,  EM  DUAS DÉCA-
DAS,  A  CONDIÇÃO  ASSISTENCIAL  DA  DESPERTICIDADE  
OU  50%  DA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  DO  SERENÃO. 

 
Questionologia. Qual categoria de reversão existencial você já executou até hoje? Qual 

reversão existencial você vai encarar agora? 


