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G A R G A L O    F I N A N C E I R O  
(P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O gargalo financeiro é o ponto crítico a ser enfrentado pela conscin, ho-

mem ou mulher, disposta a reperspectivar a vida econômica pessoal, de modo a corrigir a trajetó-

ria e evitar desvios, priorizando a consecução da programação existencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo gargalo é de origem controversa. Surgiu no Século XVI. O ter-

mo finança vem do idioma Francês, finance, “pagamento; fonte de renda; recursos financeiros”. 

Apareceu no mesmo Século XVI. O sufixo eiro deriva do idioma Latim, arius, formador de adje-

tivos ou substantivos, primeiro denotando “o que produz e / ou negocia; ou cuida; trata de”, e se-

gundo, “determinado lugar; local”. A palavra financeiro surgiu no Século XIX. 
Sinonimologia: 1.  Ponto de viragem financeira. 2.  Obstáculo financeiro. 3.  Travão no 

avanço econômico. 4.  Entrave monetário. 

Neologia. As 4 expressões compostas gargalo financeiro, minigargalo financeiro, maxi-

gargalo financeiro e megagargalo financeiro são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Liberdade financeira. 2.  Passagem de nível financeiro. 3.  Destrava-

mento financeiro. 4.  Destreza financeira. 5.  Desembaraço financeiro. 

Estrangeirismologia: a involuntary attention consumida pelo excesso de informação 

econômica; o risco de se tornar toxic handler; a emotional intelligence interferindo na reciclagem 

financeira; o upgrade na compreensão das ideias; o feels good após o aprendizado; o long after 

learning; as conscins reativas necessitando do due date. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 
quanto à desdramatização financeira. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Gargalo 

reivindica mudança. Superações: conquistas necessárias. Comodismo: atraso evolutivo. Crise fi-

nanceira: aprendizado. Esforço: decisão mínima. Gargalo exige autorreflexão. Travão atrasa 

tudo. 

Citaciologia. Eis 3 citações pertinentes ao tema: – O fracasso é simplesmente a oportu-

nidade de começar de novo, desta vez, de forma mais inteligente (Henry Ford, 1863–1947). Cada 

fracasso ensina ao homem algo que ele precisava aprender (Charles Dickens, 1812–1870). O su-

cesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo (Winston Churchill, 1874–1965). 

Ortopensatologia: – “Acomodação. Acomodação: primeira antiverpon”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do gargalo financeiro; os contrapensenes; a contra-

pensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; o auto e heterodesassédio pensênico; a transi-

ção de padrão pensênico. 

 

Fatologia: o gargalo financeiro; a crise financeira; as crises econômicas podendo provo-

car instabilidade emocional; a resistência em sair do gargalo; as apelações religiosas terceirizando 

os problemas econômicos; o sentido de urgência suficientemente forte; o esforço contínuo obriga-

tório na viragem financeira; a metáfora de o fracasso ser considerado hematoma; o evento da per-

da financeira; o ponto auge da virada nas finanças; o sentimento das dívidas gerando desconforto; 

a falta de registro sendo mantenedora do gargalo; a ordem das escolhas financeiras interferindo 
diretamente na renda; a dificuldade em reconhecer os erros atrasando a viragem; a competência 

do novo milênio; o autenfrentamento da lista de pendências; o desenvolvimento do traço da per-

sistência ininterrupta; a identificação do aprisionamento financeiro; as regras trazendo clareza  

à educação financeira; a eliminação da autoconflitividade combatendo os minichoques emocio-
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nais capazes de criar melindres; a reciclagem de hábitos mantenedores do gargalo; o benefício do 

fracasso; a evitação da melin; a importância de quebrar a rotina disfuncional; o risco e a recom-

pensa; os impedidores da virada; a necessidade de conquistar cada vez mais dinheiro; a emoção 

bloqueadora; o estresse provocando atitudes impensadas; a vontade javalínica de reagir; as dúvi-

das sobre o afastamento temporário do voluntariado; a utilização do trafor diante do momento crí-

tico; a tomada de decisão racional; o senso intermissivista ampliando a autoconfiança; as conse-

quências das escolhas monetárias erradas; a interprisão grupocármica familiar contribuindo para  

o erro financeiro; a falta de objetivos claros na utilização do dinheiro; o superdimensionamento 

ampliando os gastos; as automimeses dispensáveis contribuindo para a permanência do gargalo;  

o aprendizado de recomeçar a vida financeira de modo mais inteligente; a necessidade de abrir 

mão das patologias; as reciclagens fortalecendo o novo propósito; a atenção sendo fundamental 
para o avanço financeiro; a persistência até o ponto de virada; a interpretação da falência empre-

sarial; a intencionalidade sadia; a reorganização financeira proexológica; a planilha de prevenção 

gerando profilaxia nas recaídas; os investimentos financeiros cosmoéticos; a organização comba-

tendo a entropia e o contratempo; a autópsia da própria condição financeira; a desistência de 

oportunidades promissoras; a superação do autassédio financeiro; o pedágio evolutivo; o aprovei-

tamento exitoso do momento da viragem financeira. 

 

Parafatologia: a potencialização do estado vibracional (EV) acelerando a virada; a para-

percepção sinalizando necessidade de evitação dos gastos; a autoconscientização multidimensio-

nal (AM) das interprisões grupocármicas financeiras; a consideração da Retrocogniciologia; as 

projeções precognitivas gerando profilaxia econômica e confirmação de estar no caminho certo;  
a habilidade de agir sob pressão extrafísica; os eventos parapsíquicos demonstrando ligação com 

retrovidas; o reconhecimento da necessidade de reconciliação entre conscins e consciexes; a pre-

sença de consciexes megassediadoras durante experimentos multidimensionais; as dúvidas na 

identificação de situações amparadoras ou assediadoras exigindo autopesquisa; os ataques extrafí-

sicos gerando contrafluxo na tentativa de evitação da viragem financeira; o amparo extrafísico de 

função atuando constantemente na interassistência em prol das viradas financeiras. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo empatia-resiliência. 

Principiologia: o princípio das ações corretivas; o princípio de gastar menos e poupar 

mais; o princípio das regras necessárias para estagnar o gargalo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da pirâmide de aprendizado; a teoria do experimento do marsh-

mallow; a teoria do autesforço convergente; a teoria do exemplarismo; a teoria da Seriexologia; 

a teoria da vivência da economia de males; a teoria da vivência da economia de bens. 

Tecnologia: a técnica do mindfulness; a técnica do reciclodrama; a técnica da imobili-

dade física vígil (IFV); a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do mentoring; a técnica 

do counseling; a técnica do Livro dos Credores Grupocármicos. 

Voluntariologia: a lucidez do voluntário quanto às reciclagens financeiras necessárias 

ao cumprimento proexológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autoproexolo-
gia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório 

conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometrologia; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Psicosso-

matologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Co-

légio Invisível da Intrafisicologia. 
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Efeitologia: o efeito da postura traforista; o efeito da gestão da cronêmica na viragem 

financeira; o efeito do aprendizado emocional; o efeito das palavras na interassistência; o efeito 

da dedicação nas reciclagens; o efeito do empréstimo financeiro; o efeito do financiamento;  

o efeito do autocompromisso diário na aproximação dos resultados; o efeito do maior atraso 

gerando maior prejuízo. 

Neossinapsologia: a reprogramação autopensênica criando neossinapses de consciencio-

sidade financeira; o desenvolvimento das neossinapses da organização. 

Ciclologia: o ciclo menor resistência–maior resiliência; o ciclo da autorganização; o ci-

clo da sobrevivência; o ciclo da frustração; o ciclo da prosperidade; o ciclo da produtividade;  

o ciclo do investimento nas prioridades. 

Enumerologia: a percepção do gargalo financeiro; a conjuntura atual do gargalo finan-
ceiro; o período crítico do gargalo financeiro; a exigência da gestão do gargalo financeiro; a pré- 

-passagem do gargalo financeiro; a ultrapassagem do gargalo financeiro; o aprendizado com  

o gargalo financeiro. 

Binomiologia: o binômio conscienciosidade financeira–propósito de vida; o binômio 

confiança-cumplicidade; o binômio minutos-semanas; o binômio impulso-ação; o binômio con-

formismo-dívida; o binômio antecedência-profilaxia; o binômio autocompreensão-autoconfiança. 

Interaciologia: a interação autocontrole-autorregulação; a interação dinheiro-dopami-

na; a interação amparador de tenepes–amparador de proéxis; a interação conscin assistencial- 

-consciex benfazeja; a interação antivitimização–aproximação da solução; a interação assistên-

cia credores–recomposição grupocármica; a interação planejamento proexológico–completismo 

existencial. 
Crescendologia: o crescendo do automatismo gerando falta de percepção; o crescendo 

da automotivação; o crescendo da renovação consciencial; o crescendo da logicidade financeira. 

Trinomiologia: a aplicação do trinômio assertividade-realização-conquista; a clareza 

do trinômio trafares-trafores-trafais para o planejamento da virada financeira; a compreensão do 

trinômio tempo-dedicação-escuta; o trinômio método-organização-disciplina; o trinômio curso- 

-conhecimento-valor; o trinômio perda de prazo–perda de valor–perda de crédito; o trinômio fo-

co-organização-resultado. 

Polinomiologia: o polinômio gargalo-discernimento-reciclagem-transformação; o poli-

nômio percepção-aceitação-coragem-virada; o polinômio bom humor–desinibição–disposição– 

–renovação. 

Antagonismologia: o antagonismo sucesso desafiador / fracasso confortável; o antago-

nismo falta de ação / geração de desculpas; o antagonismo resistência / persistência; o antago-
nismo ignorância / reflexão; o antagonismo desistir / perder; o antagonismo ingenuidade / malí-

cia; o antagonismo fatos / ilusões. 

Paradoxologia: o paradoxo de o fracasso financeiro poder ser o pedágio para o suces-

so; o paradoxo quanto mais tem, mais quer; o paradoxo de utilizar o próprio gargalo na recicla-

gem financeira; o paradoxo de a dor poder trazer a melhora; o paradoxo de confiar desconfian-

do; o paradoxo de a felicidade poder ser visão míope para os riscos. 

Politicologia: a conscienciocracia; a voluntariocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; 

a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a voliciocracia. 

Legislogia: a lei da proéxis; a lei da sobrevivência humana; a lei da profilaxia; a lei da 

economia; a lei da ação e reação. 

Filiologia: a pesquisofilia; a interassistenciofilia; a decidofilia; a administrofilia; a eco-
nomofilia; a recinofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a proexofobia; a cacorrafiofobia; a atelofobia; a tropofobia; a aporofobia;  

a enissofobia; a gerontofobia. 

Sindromologia: a síndrome geral de adaptação; a síndrome do ostracismo; a síndrome 

do narcisismo; a síndrome do bonzinho potencializando os gastos financeiros; a síndrome de Ga-

briela sustentando a conscin no gargalo financeiro; a síndrome da dispersão consciencial (SDC) 

vivificando o assédio; a síndrome de burnout. 
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Maniologia: a mania de passar por cima dos erros; a mania de se desesperar por tudo;  

a mania de negatividade; a mania de esquecer o fracasso; a mania de não ver os problemas;  

a mania de permanecer na tristeza; a mania de acumular bagulhos. 

Mitologia: o mito de o negócio prosperar apenas na presença do dono; o mito da im-

possibilidade de mudar. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a economoteca;  

a traforoteca; a volicioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Reciclologia; a Consciencioterapia; a Interassis-

tenciologia; a Autoconscienciometrologia; a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Economio-

logia; a Organizaciologia; a Administraciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; a conscin interassistencial; a conscin proexista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o credor; o devedor; o autodecisor; o cognopoli-

ta; o compassageiro evolutivo; o completista; o proexista; o reeducador; o exemplarista; o reci-

clante existencial; o tenepessista; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetó-

grafo; o voluntário. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a credora; a devedora; a autodecisora; a cognopo-

lita; a compassageira evolutiva; a completista; a proexista; a reeducadora; a exemplarista; a reci-
clante existencial; a tenepessista; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetó-

grafa; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens questor; o Homo sapiens 

consumans; o Homo sapiens perdularius; o Homo sapiens avarus; o Homo sapiens autocorrup-

tus; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minigargalo financeiro = a prática do autesforço evolutivo da conscin 

exigindo reciclagem financeira superficial; maxigargalo financeiro = a prática do autesforço evo-

lutivo da conscin exigindo reciclagem financeira regular; megagargalo financeiro = a prática do 
autesforço evolutivo da conscin exigindo profunda reciclagem financeira. 

 

Culturologia: a cultura do dinheiro; a cultura da Proexologia; a cultura interassisten-

cial; a cultura da mudança; a cultura da autorreeducação; a cultura do aprendizado; a cultura 

do planejamento. 

 

Psicossomatologia. Eis, em ordem alfabética, 14 emoções, sentimentos e estados de âni-

mo tóxicos, capazes de manter o indivíduo aprisionado ao gargalo financeiro: 

01.  Ansiedade. 

02.  Culpa. 

03.  Decepção. 

04.  Desânimo. 

05.  Desestima. 

06.  Dívida. 

07.  Insatisfação. 

08.  Inveja. 

09.  Mágoa. 

10.  Preguiça. 

11.  Raiva. 
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12.  Revolta. 

13.  Sofrimento. 

14.  Tristeza. 

 

Pensenologia. O ideal é a conscin lúcida levar em consideração a superação das emo-

ções e sentimentos patológicos impactantes no cotidiano, derivados do pessimismo e da patopen-

senidade mantenedoras do travamento financeiro. 

Trafalologia. Eis, em ordem alfabética, 13 traços conscienciais a serem desenvolvidos 

pela conscin interessada em superar o gargalo financeiro: 

01.  Atenção. 

02.  Autoconfiança. 

03.  Autorganização. 

04.  Coerência. 

05.  Comprometimento. 

06.  Cosmoética. 

07.  Criatividade. 

08.  Cumplicidade. 

09.  Empatia. 

10.  Gestão da cronêmica. 

11.  Paciência. 

12.  Persistência. 

13.  Proatividade. 

 

Detalhismologia. Viver com sabedoria exige atenção aos detalhes. 

Exaustivologia. Na resolução do gargalo financeiro é preciso aplicar a técnica da exaus-

tividade, visando minimizar os erros e identificar neopossibilidades transformacionais. 

Priorologia. Eis, em ordem alfabética, 5 etapas capazes de levar o intermissivista à supe-

ração do gargalo financeiro: 

1.  Assunção proexológica. 

2.  Desenvolvimento da conscienciosidade financeira. 

3.  Domínio das bioenergias. 

4.  Habilitação para gerar recursos financeiros. 

5.  Planejamento proexológico. 

 
Profilaxiologia. A maior das evitações é atuar na profilaxia das escolhas erradas, 

abrindo mão do imediatismo. 

Autorreflexologia. Por isso, a visão do semperaprendente prevalece ao evoluciente dedi-

cado aos autenfrentamentos exigidos na intrafisicalidade, realizando a autogestão da cronêmica 

proexológica. 

Desenvolvimentologia. Considerando a necessidade de preparação para minimizar ris-

cos de entrar em travões financeiros, o desenvolvimento das competências necessárias à profissio-

nalização da conscin pode ser fator relevante. 

Caracterologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis por exemplo, dispostas na ordem alfa-

bética, 10 técnicas comportamentais, sugeridas pelo World Economic Fórum, a serem desenvol-

vidas pela conscin, quanto às exigências do profissional do futuro, para se manter no mercado de 
trabalho, proporcionando, indiretamente, maior segurança financeira: 

01.  Criatividade. 

02.  Flexibilidade cognitiva. 

03.  Inteligência emocional. 

04.  Julgamento e tomada de decisões. 

05.  Liderança e gestão de pessoas. 

06.  Negociação. 

07.  Orientação a serviços. 
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08.  Pensamento crítico. 

09.  Resolução de problemas complexos. 

10.  Trabalho em equipe. 

 

Conscienciologia. A Neociência Conscienciológica, nas mais diversas especialidades, 

pode contribuir para a conscin reciclar e calçar a vida econômica intrafísica, através dos estudos, 

aquisição do autodiscernimento, autorregulação dos impulsos financeiros, autogestão holossomá-

tica e autopesquisa proexogênica, chancelando a sapiência dos paradeveres proexológicos. 

 

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 gargalo financeiro, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Autogestão  existencial:  Autoproexologia;  Neutro. 

05.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Binômio  paciência-persistência:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Buffer  financeiro:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Conscienciosidade  financeira:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Gargalo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Inteligência  financeira  proexogênica:  Proexologia;  Neutro. 

11.  Ortometria  econômico-financeira:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

12.  Pedágio  autevolutivo:  Paradireitologia;  Homeostático. 

13.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  do  reciclodrama:  Reciclologia;  Homeostático. 

15.  Tempo  proexogênico:  Cronoproexometria;  Homeostático. 

 

O  ESFORÇO  DE  VIRAGEM  É  CONDIÇÃO  “SINE  QUA  

NON”  À  CONSCIN  APRISIONADA  AO  GARGALO  FINAN-
CEIRO  DISPOSTA  A  ACERTAR  O  PASSO  EVOLUTIVO   
E  ASSUMIR  OS  COMPROMISSOS  PROEXOLÓGICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já superou o gargalo financeiro? Mapeou o pon-

to de viragem considerando os compromissos assumidos no Curso Intermissivo (CI) ou ainda so-

brevive na interprisão financeira? 
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