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ABANDONADOR
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O abandonador é o ser humano, conscin adulta, homem ou mulher, abandonando, desistindo, desprezando ou mesmo renunciando a alguma coisa, inclusive aos próprios
direitos ou bens, quando o contexto representa o pior, imprestável, o doentio, o anticosmoético ou
a interprisão grupocármica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo abandonar vem do idioma Francês, abandonner, “afrouxar (a rédea do cavalo); pôr em atividade; deixar ir; entregar-se; deixar alguém à sua sorte”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Desprezador. 2. Renunciador; renunciante. 3. Enjeitador. 4. Reciclante. 5. Proexista. 6. Cosmoeticista.
Cognatologia. Eis 10 cognatos derivados do vocábulo abandono: abandonada; abandonado; abandonador; a abandonadora; abandonamento; abandonante; abandonar; abandonatária; abandonatário; abandonável.
Neologia. Os 2 vocábulos miniabandonador e maxiabandonador são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 1. Abandonatário. 2. Ambicioso. 3. Apegado.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o neofiat lux; o retromarketing; o let it go.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente da vontade com
o autodiscernimento da Priorologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Abandonemos o dispensável.
II. Fatuística
Pensenologia: a assepsia do holopensene pessoal com a holomaturidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a coesão íntima da maxipensenização;
o grafopensene demarcador do destino.
Fatologia: a ruptura; a supressão; o encerramento; a abstinência; a acabativa do período
existencial; o neopatamar; a reciclagem evolutiva; o abandono superavitário; a evitação da ação
antievolutiva; a autexclusão evolutiva; a intenção real do abandono; o impacto do ato de abandonar; o cenário do abandono; a argumentação lógica para o ato do abandono; a vivência do abandonamento; o abandono doméstico, social ou intelectual; a omissão superavitária (omissuper) vital; a hololucidez das prioridades; o acerto grupocármico; o pioneirismo do abandonador lúcido;
a autocosmovisão na Cronêmica; as neoperspectivas da proéxis pessoal; a requalificação da própria Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a chegada da cosmovisão pessoal; o aditivo evolutivo; a recusa da corrupção; a rejeição da interprisão grupocármica; a confiança na autossuficiência; o momento de saber soltar o osso; o ato de soltar-se do rabo de foguete; a ação de lancetar o nó górdio; o destampar da caixa-preta; a troca das peças obsoletas; a hora de abandonar o palco; o expurgo das tralhas, trecos e troços; a anulação da vagarosidade mental; o domínio das injunções
existenciais; a esnobação aos patrulhamentos ideológicos; a convergência dos focos; o epicentrismo dos argumentos; a escolha da lisura; a agilização evolutiva; a qualificação das melhores opções; as ações sadias perduráveis; a eliminação dos lapsos; a mudança das matrizes mentais;
o acerto da antiga existência ziguezagueante; os pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as pararrealidades
preponderantes do Curso Intermissivo (CI).
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio “se não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio
da inseparabilidade grupocármica.
Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva.
Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial.
Voluntariologia: a condição do voluntário retomador de tarefa.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos improdutivos das ectopias afetivas.
Ciclologia: o ciclo de produtividade da vida humana.
Enumerologia: a saída do labirinto emocional; a ultrapassagem do gargalo; a desconstrução dos dogmas; a incineração dos lixões pessoais; a eliminação das gorduras; o transpassamento do Armagedon; o desembaraço dos próprios passos.
Binomiologia: o binômio da inutilidade escrita na água–rasteira no vento.
Interaciologia: a interação desprezo-culpa.
Trinomiologia: o trinômio evitável remendo-paliativo-placebo; o trinômio perdão-pacificação-compensação; o trinômio abnegação-autorrenúncia-autossacrifício.
Antagonismologia: o antagonismo omissuper / interprisão grupocármica.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis); a recexocracia.
Legislogia: a lei de atração dos afins.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia.
Mitologia: a desmitificação autoconsciente.
Holotecologia: a convivioteca; a analiticoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Conscienciometrologia; a Criteriologia; a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Ortopensenologia; a Verbaciologia; a Interassistenciologia; a Paradireitologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa abandonante; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o abandonador; o agente exemplificador; o provocador social; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a abandonadora; a agente exemplificadora; a provocadora social; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens desrelinctor; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniabandonador = quem abandona as más companhias ou determinados
prazeres para se dedicar à vivência da interassistencialidade racional cosmoética; maxiabandonador = quem abandona ou renuncia aos próprios direitos legítimos a favor de outrem.
Taxologia. De acordo com a Holomaturologia, os abandonos em geral podem ser classificados em duas categorias básicas:
1. Sadio: policármico, evolutivo, florescente.
2. Doentio: egocármico, regressivo, decadente.
Caracterologia. Sob a ótica da Priorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30
categorias comuns de objetos ou objetivos, potencialmente nocivos ou patológicos, abandonados
pela conscin quando lúcida:
01. Amizades ociosas.
02. Bagulhos energéticos.
03. Besteiróis.
04. Cantos das sereias.
05. Capitalismo selvagem.
06. Crendices.
07. Cultura inútil: a inutilidade absoluta.
08. Demagogias.
09. Dogmatismos.
10. Fobias.
11. Hobbies improdutivos.
12. Idiotismos culturais.
13. Idolatrias.
14. Informações inúteis.
15. Lavagens subcerebrais: as forças do bloqueio.
16. Ludopatia: jogatina.
17. Maus hábitos.
18. Megamanias: nostomania; anticomania; teomania.
19. Mitos.
20. Ondas da moda.
21. Riscomania: asa delta; racha.
22. Seduções temporais.
23. Simpatias ancestrais.
24. Suntuosidades.
25. Superstições.
26. Tabus.
27. Tatuagens.
28. Tradicionalismos bolorentos.
29. Vícios sociais modernos.
30. Videotismos.
Positividade. Mediante a Recexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de abandonos superpositivos por parte da conscin lúcida, homem ou mulher:
1. Adorações: as idolatrias multiformes; as infantilidades; as sacralizações; as imaturidades; as inexperiências.
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2. Amizades patológicas: os contatos viciosos; as mentalidades lacradas; as coleiras sociais do ego.
3. Crendices: as cangas conscienciais; as patetices das culturas inúteis; as lavagens subcerebrais.
4. Fobias: as camisas-de-força; os pânicos pessoais; a transformação da formiga em elefante.
5. Maus hábitos: os caprichos patológicos; as mazelas; as indisciplinas; os rituais descartáveis.
6. Mitos: as superstições; os tabus; as absurdidades; os modismos; as simpatias folclóricas.
7. Violências: os excessos físicos; as truculências; os belicismos; os vandalismos.
Inteligência. Quem vive, ao mesmo tempo, sabendo rejeitar o pior e aceitar o melhor, no
momento exato, demonstra inteligência prioritária, a maior, melhorando mais depressa o saldo
evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com o abandonador, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
02. Definologia: Parassemiologia; Neutro.
03. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
04. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
05. Maximização: Evoluciologia; Neutro.
06. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
07. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
08. Neopatamar libertário: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
10. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
12. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.

A QUALIDADE OU NATUREZA DO ABANDONO POR
PARTE DA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, EVIDENCIA
A EXATA APLICAÇÃO TEÁTICA DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA À CONSECUÇÃO CONSCIENTE DA MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Você tem reflexos rápidos para as mudanças essenciais na vida? Sabe
abandonar e sair, em definitivo, dos contextos ultrapassados sem saudosismo nem nostomania?
Qual a excelência dos abandonos praticados por você na vida intrafísica? Qual o limite da renúncia racional voluntária para você?
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ABANDONO ANIMAL
(ZOOCONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O abandono animal é o ato ou efeito degradante de largar, desamparar ou
negligenciar o princípio consciencial subumano à própria sorte, a conscin, homem ou mulher,
indiferente aos preceitos da zooconvivialidade sadia e às leis da Cosmoética.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo abandonar vem do idioma Francês, abandonner, “afrouxar (a rédea do cavalo); pôr em atividade; deixar ir; entregar-se; deixar alguém à sua sorte”. Surgiu no Século XIII. A palavra abandono apareceu no Século XVIII. O vocábulo animal deriva do idioma
Latim, animal, “tudo que tem vida, que é animado”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Desassistência animal. 2. Desarrimo do subumano. 3. Descaso ao
subumano. 4. Desprezo animal. 5. Guarda irresponsável de animal.
Eufemismologia. O eufemismo mais comum aplicado ao abandono animal é a expressão
animal de rua.
Neologia. As duas expressões compostas abandono animal parcial e abandono animal
integral são neologismos técnicos da Zooconviviologia.
Antonimologia: 1. Abrigo ao animal. 2. Acolhimento ao subumano. 3. Guarda responsável de animal. 4. Assistência ao subumano. 5. Tutela animal responsável.
Estrangeirismologia: o center for lost pets; o abandono indoors; a utilização do Facebook na procura dos pets; o stress do animal perdido; o modus operandi do abandonador; a superpopulação de street dogs; a nódoa no curriculum vitae multidimensional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às leis da zooconvivialidade sadia.
Megapensenologia. Eis, 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Abandono
animal: covardia. Quem abandona, mata. Abandonemos o abandono.
Coloquiologia. Eis expressão coloquial associada ao abandono animal: – Jeito de cachorro que caiu do caminhão de mudança.
Citaciologia: – A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais
são tratados (Gandhi, 1869–1948). A piedade com os animais está intimamente ligada ao caráter, podendo-se afirmar que quem é cruel com eles não pode ser bom (Schopenhauer, 1788–
–1860). Um homem é verdadeiramente ético apenas quando obedece sua compulsão para ajudar
toda a vida que ele é capaz de assistir, e evita ferir toda a coisa que vive (Albert Schweitzer,
1875–1965).
Filosofia: o Ignorantismo; o Antropocentrismo.
II. Fatuística
Pensenologia: a falta de lucidez expressa no holopensene pessoal; os intrusopensenes;
a intrusopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os zoopensenes; a zoopensenidade.
Fatologia: o abandono animal; o abandono animal deficitário; o abandono animal considerado crime ambiental sujeito à penalização; a negligência representando violência silenciosa;
a dependência do animal doméstico considerado integrante da família; a ausência da guarda responsável; a irresponsabilidade do guardador justificada por argumentos espúrios; a violência contra o animal precedendo violência doméstica; a violência impingida nas ruas; a crueldade da
criança contra o animal indicando transtorno comportamental; as influências religiosas coisifican-
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do o animal; a banalização da descartabilidade do animal; as matilhas urbanas representando a superpopulação de cães nas ruas; a ineficaz tutela do Ministério Público; a violação dos direitos dos
animais; a elevação do número de acidentes de trânsito envolvendo animais errantes; a proliferação das zoonoses ameaçando a saúde humana e animal; a elevação dos gastos públicos com saúde; as políticas públicas de extermínio de animais saudáveis; a temível carrocinha dos canis municipais; o risco ambiental do descarte de carcaças; a necessidade de campanhas de esterilização;
o animal semidomiciliado do guardador negligente permitindo reprodução descontrolada nas ruas; a reprodução em progressão geométrica gerando filhotes e descendentes; o curto tempo de vida do animal nas ruas; a evitação de gastos financeiros através do abandono; a repercussão grupocármica do abandono animal; a culminância do abandono em período de férias de verão; o ato de
deixar o pet para trás constituindo pseudossolução; a convivência proporcionando domesticação
mútua; o animal preso à corrente curta no fundo do quintal geralmente em estado de privação;
o abandono por tragédias ambientais; o cão abandonado salvando o bebê abandonado; o animal
exótico representando ameaça socioambiental; as feras abandonadas por circos; os animais negligenciados no zootel; a convivência difícil com a fauna sinantrópica; os cavalos abandonados ao
longo das rodovias; o animal operário negligenciado e rejeitado; o retardamento afetivo do guardador; o impacto evolutivo do ato de abandonar incapaz; a violação dos Direitos dos Animais;
a falta de inteligência evolutiva (IE); o débito registrado na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o ato
de fingir não ver com objetivo de eximir-se da responsabilidade cosmoética; o ato de fingir não
ver de não saber o encaminhamento a ser dado; a perda da oportunidade de fazer assistência;
o especismo mascarado; a arrogância antropocêntrica; a atitude anticosmoética de não assistir ao
subumano e criticar quem o faz; as sugestivas reações fisiológicas alérgicas expondo dificuldade
de zooconvivialidade sadia; a condição evolutiva de levar de eito a assistência às consciências humanas e princípios conscienciais; a assistência indiscriminada; os animais abandonados nos campi das Universidades; os animais abandonados nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a falta
de políticas institucionais no manejo da situação; a superlotação de animais nas entidades protetoras; os programas de conscientização do abandono animal sobre guarda responsável; a criança
cuidadora exercitando a responsabilidade desde cedo; a profilaxia do futuro abandonador através
da educação infantil; a compreensão da zooconvivialidade sadia através do currículo escolar favorecendo a recuperação de cons; a convivência com animal doméstico proporcionando melhora na
saúde biopsicossocial humana; a autorreeducação na convivência com o animal; a Terapia Assistida por Animais (TAA); o animal estimulando a socialização da criança negligenciada; o microchip como profilaxia do abandono; o primeiro hospital público de cães e gatos no Brasil; o esforço da sociedade civil através do trabalho das Organizações Não Governamentais (ONGs); as estratégias das forças de resgate; o respeito a todas as formas de vida; o despertar da megafraternidade através da zooconvivialidade sadia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as consequências
evolutivas dos maus tratos; as feridas de psicossoma do subumano abandonado; o subumano assediado; as zooenergias gravitantes; o amparo extrafísico na recolocação de miríades de princípios
conscienciais subumanos; as percepções aguçadas do animal abandonado possibilitando o encontro da antiga casa; os méritos evolutivos do animal subumano; o paradireito do princípio consciencial subumano; a assimilação simpática; a assimilação antipática; a assedialidade interferente
nas ações da conscin abandonadora; os amparadores responsáveis pelas ressomas de subumanos;
os amparadores orientadores da evolução da categoria dos princípios conscienciais; o amparo de
função das entidades particulares e públicas de proteção aos animais; os evoluciólogos administrando a convivência entre princípios conscienciais e consciências no aprendizado evolutivo;
a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ignorância-belicosidade; o sinergismo comodismo-imaturidade; o sinergismo indiferença-insensibilidade-alienação; o sinergismo desafeição-irresponsabilidade; o sinergismo evolutivo autorrespeito-heterorrespeito.
Principiologia: o princípio da coevolução interligando todas as consciências; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do respeito interconsciencial; o princípio do mais evoluído assistir o menos evoluído; o princípio da
empatia evolutiva; o princípio da ação e reação; o princípio da convivialidade sadia; o princípio
da interdependência evolutiva.
Codigologia: o código de Ética Humana; o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na convivência com os subumanos; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código
pessoal de fraternismo; o código de qualidade assistencial.
Teoriologia: a teoria da reeducação consciencial; a teoria do porão consciencial; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da megafraternidade; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria da coexistência pacífica entre todos
os princípios conscienciais; a teoria da interconfiança; a teoria das consréus.
Tecnologia: a técnica de viver cosmoeticamente; a técnica de levar tudo de eito; a técnica de colocar-se no lugar do outro; a técnica de pensenizar profundamente antes de agir; a técnica do Conscienciograma.
Voluntariologia: o voluntariado em ONGs de proteção animal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da grupalidade;
o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Zoologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito bumerangue das omissões deficitárias; o efeito da intenção desqualificada; o efeito corrosivo dos patopensenes; o efeito do porão consciencial; os efeitos multiexistenciais das imaturidades; os efeitos nosográficos da autoindulgência; os efeitos danosos da educação defeituosa ou lacunada.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses na compreensão do processo evolutivo
do princípio consciencial subumano; as neossinapses desconstrutoras de convicções autointoxicantes; as neossinapses nas reciclagens intraconscienciais; as neossinapses desassediadoras.
Ciclologia: o ciclo abandonado-abandonador; o ciclo erro-reparação-acerto; o ciclo
patológico das imaturidades consecutivas; o ciclo evolutivo pessoal.
Enumerologia: o ignorantismo; o acriticismo; o incivilismo; o caradurismo; o belicismo;
o intolerantismo; o crudelismo.
Binomiologia: o binômio proprietário-guardador; o binômio algoz-vítima; o binômio
escondimento–maus-tratos; o binômio submissão-manipulação; o binômio domesticação-apoderamento; o binômio autopensenidade doentia–holopensene perverso.
Interaciologia: a interação humano-subumano; a interação princípio consciencial
evoluído–princípio consciencial não evoluído; a interação assediador-abandonador; a interação
equipin-equipex; a interação autocorrupção–omissão deficitária; a interação irresponsabilidade-irreflexão; a interação algoz-vítima.
Crescendologia: o crescendo patológico egoísmo-especismo-intolerância; o crescendo
dessensibilização–negligência–maus tratos–crime; o crescendo erro sustentado–erro agravado–
–erro arraigado; o crescendo evolutivo fitoconvivialidade-zooconvivialidade-homineconvivialidade.

10

Enciclopédia da Conscienciologia

Trinomiologia: o trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio dos animais
abandonados cão-gato-cavalo; o trinômio falta de planejamento–inadequação–abandono.
Polinomiologia: o polinômio vínculação-ruptura-abandono-autojustificativa-autocorrupção; o polinômio animal abandonado–matilha–descontrole populacional–insalubridade pública–indiferença humana.
Antagonismologia: o antagonismo assistencialidade / assedialidade; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade.
Paradoxologia: o paradoxo do cuidador de hoje ser o abandonador amanhã; o paradoxo do silêncio acusador; o paradoxo de criar armadilhas antievolutivas para si; o paradoxo do
esperto egoico ser ignorante evolutivo; o paradoxo do erro exigir mais esforço e energia se comparado ao acerto evolutivo.
Politicologia: a política do cão único na China; a tibieza das políticas públicas profiláticas do abandono; a necessidade de mais políticas objetivando reajustamento de condutas dos cidadãos; a política educacional de fomento à guarda responsável.
Legislogia: a Lei Trípoli; a lei dos Crimes Ambientais; as leis da Interassistenciologia;
as leis da Interprisiologia; a lei da responsabilidade evolutiva; as leis do holocarma; as leis protetoras dos animais; a Declaração Universal dos Direitos dos Animais.
Fobiologia: a criticofobia; a zoofobia; a conviviofobia; a sociofobia; a evoluciofobia;
a conscienciometrofobia; a reciclofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome do abandono; a síndrome da abstinência da Baratrosfera
(SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do estresse pós-traumático; a síndrome
da alienação; a síndrome do hiperconsumismo.
Maniologia: a egomania; a fracassomania; a falaciomania; a sofismomania.
Mitologia: o mito da posse de consciências; o mito de estarmos sós; o mito do antropocentrismo; o mito da ação sem retorno.
Holotecologia: a zooteca; a evolucioteca; a convivioteca; a grupocarmoteca; a cosmoeticoteca; a paradireitoteca; a trafaroteca; a maturoteca; a convivioteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Zooconviviologia; a Parapatologia; a Criminologia; a Nosologia;
a Autopatologia; a Interprisiologia; a Desviologia; a Consciencioterapia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin covarde; a pessoa relapsa; a conscin leviana;
a consbel; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; os subumanos vítimas da irresponsabilidade
humana.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autoindulgente; o autassediado; o abandonador;
o ignorante; o fingido; o biocida; o intolerantista; o algoz; o indiferente; o comodista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o reeducador; o intelectual; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o antissubumano.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autoindulgente; a autassediada; a abandonadora; a ignorante; a fingida; a biocida; a intolerantista; a algoz; a indiferente; a comodista; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a reeducadora; a intelectual; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a antissubumano.
Hominologia: o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens antissubumanus; o Homo sapiens apa-
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edeutas; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens vulgaris;
o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens anticosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: abandono animal parcial = o animal negligenciado e desatendido nas necessidades de sobrevivência; abandono animal integral = o animal descartado e deixado em lugar
ermo, culminando na dessoma.
Culturologia: a cultura antievolutiva da descartabilidade animal; a cultura da impunidade; a cultura do “não dá em nada”; a cultura da intolerância; a cultura do escondimento;
a cultura do “deixar assim para ver como fica”.
Reprodução. A superpopulação de animais é resultado da reprodução descontrolada em
progressão geométrica de animais semidomiciliados e errantes. A cadela e respectivos descendentes, em 6 anos, podem gerar 64.000 novos animais, enquanto a gata e descendentes, em 7 anos,
podem gerar 420.000 gatos.
Megacidades. Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam haver em
grandes centros urbanos 1 cão para cada 5 habitantes, cerca de 10% deles em estado de abandono.
Em São Paulo, por exemplo, com população de 11 milhões de habitantes, o abandono representa
200 mil animais sem lar de referência (Ano-base: 2011).
Brasil. Utilizando projeções com base em estatísticas, a OMS estima existirem cerca de
10 milhões de gatos e 20 milhões de cães no Brasil. Aplicando-se o percentual médio de abandono à estimativa anterior, há indícios de 1 milhão de gatos e 2 milhões de cães abandonados no
Brasil.
Categorias. Sob a ótica da Conviviologia, o animal na rua pode ser classificado em 3 categorias, listadas na ordem lógica:
1. Errante. Animal nascido nas ruas; animal abandonado pelo guardador; animal de comunidade ou vizinhança; animal cujo dono é morador de rua.
2. Semidomiciliado. Animal com domicílio, de família, mas com livre acesso às ruas.
3. Domiciliado. Animal com domicílio, mas fugitivo ou perdido.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30
causas ou alegações mais frequentes relativas ao abandono de animal:
01. Agressividade. Temperamento inadequado.
02. Barulho. Late, uiva ou mia frequentemente.
03. Burnout. Intolerância do guardador ao animal.
04. Cansaço. Criança cansou do “brinquedo”.
05. Carência. Requer muita atenção.
06. Casamento. Inaceitação pelo novo cônjuge.
07. Inconvivência. Dificuldade de conviver com outros animais.
08. Desavença. Motivo de discórdia familiar.
09. Desobediência. Não acata os comandos.
10. Despesa. Necessidades básicas dispendiosas.
11. Doença. Tratamento veterinário oneroso.
12. Doença familiar. Desatenção ao animal.
13. Férias. Inexiste lugar para o animal no planejamento das férias.
14. Fuga. Procura frequentemente fugir.
15. Gravidez. Representa possível risco à saúde do futuro bebê.
16. Hiperatividade. Muito ativo exigindo muita atenção.
17. Impulsividade. Compra não sopesada ou planejada.
18. Inoperância. Incapaz de continuar a prestar serviços.

Enciclopédia da Conscienciologia

12

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mordedura. Agrediu alguém.
Morte do responsável. Inexistência de outro responsável pela guarda.
Mudança. Troca de endereço ou cidade pela família.
Pelo. Solta pelo provocando processo alérgico no morador.
Prejuízo. Quebra ou danifica objetos ou ambientes.
Prenhez. Futura ninhada indesejável.
Presente. Não foi escolha pessoal.
Separação. Os ex-cônjuges não assumem a guarda do animal.
Sujeira. Urina ou defeca fora do lugar apropriado.
Tamanho. Cresce além do esperado pelo dono.
Trabalho. Ausências constantes do cuidador por motivos profissionais.
Velhice. Idade avançada do animal demandando cuidados especiais.

Abandono. No final do ano, época de férias, os índices de abandono de animais aumentam em algumas cidades brasileiras.
Profilaxia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis na ordem alfabética, 10 medidas
a serem efetivadas por políticas públicas, profiláticas do abandono e superpopulação de animais
nas ruas:
01. Adoção. Estimular a adoção de animais, através de redes de proteção e encaminhamento.
02. Esterilização. Controlar a população através da castração.
03. Eutanásia. Realizar procedimento de eutanásia na existência de doenças infectocontagiosas terminais.
04. Fiscalização. Controlar o comércio de animais.
05. Identificação. Providenciar o Registro Geral Animal (RGA) por meio de colares
com informações ou microchips subcutâneos.
06. Legislação. Elaborar e efetivar implementação de legislação específica.
07. Proteção. Manter os animais domésticos sob controle.
08. Reeducação. Desenvolver e aplicar programas de conscientização de guarda responsável.
09. Seleção. Recolher seletivamente os animais doentes, agressivos e sob risco de vida.
10. Vacinação. Promover alta cobertura vacinal.
Responsabilidade. Não apenas o Poder Público é responsável, mas a Socin representada
por autoridades, profissionais da saúde, mídia, educadores, legisladores, especialistas em bem-estar animal, ONGs e cidadãos em geral.
Parazoologia. O estudo das realidades da convivência entre humanos e subumanos permite compreendermos melhor o processo evolutivo conjunto e o individual, através de autochecagem quanto à Cosmoética e capacidade assistencial aplicada.
Reurbanização. As matilhas extrafísicas de animais decorrentes do processo de gregarismo das raças se mantêm na dimensão extrafísica. A assistência de caráter multidimensional aos
princípios conscienciais subumanos expressa a assistência universalista e cosmoética contribuindo com o processo de reurbanização holopensênica da Terra.
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 o abandono animal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
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13

Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
Canis lupus: Cinologia; Neutro.
Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
Ignorantismo: Parapatologia; Nosográfico.
Indústria canina: Zooconviviologia; Neutro.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Lastro subumano: Evoluciologia; Nosográfico.
Reeducação social: Reeducaciologia; Homeostático.
Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Subumano-terapeuta: Interassistenciologia; Homeostático.
Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.

O ALTO ÍNDICE DE ABANDONO ANIMAL EXPRESSA
O BAIXO NÍVEL COSMOÉTICO E PARADIREITOLÓGICO
DAS CONSCIÊNCIAS HUMANAS SEM AUTODISCERNIMENTO QUANTO À INTERDEPENDÊNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já negligenciou ou fingiu não ter visto algum
animal abandonado em situação de risco? Já elaborou o código pessoal de Cosmoética?
Webgrafia Específica:
1. Ciampi, Marco; Humanizar o Tratamento: São Paulo, 11 Milhões de Habitantes tem um Único Centro
de Controle de Zoonozes Frágil e Indefeso; O Estado de S. Paulo; Online; 11.12.11; disponível em: <http://www. estadao.com.br/noticias/impresso,humanizar-o-tratamento,809499,0.htm; acesso em: 02.08.12.
2. Santana, Luciano Rocha; & Oliveira, Thiago Pires; Guarda Responsável e Dignidade dos Animais; Artigo; Revista Brasileira de Direito Animal; Semestral; revisores Heron José de Santana; & Thiago Pires Oliveira; Vol.
1; N. 1; 17 enus.; 33 refs.; Junho-Dezembro, 2006; disponível em: <http://www.animallaw.info/journals/jo_pdf/Brazilvol1.pdf >; acesso em: 16.07.12; páginas 67 a 104.

M. O. K.
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ABERRAÇÃO ANTIFISIOLÓGICA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A aberração antifisiológica é o ato, efeito ou prejuízo do modo de agir, de
se comportar ou de viver de alguém, conscin, homem ou mulher, desrespeitando frontalmente os
princípios naturais da Fisiologia Humana, com extravagâncias e excessos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo aberração vem do idioma Latim, aberratio, “processo de se afastar
de; desvio do bom caminho”, de aberrare, “errar longe; extraviar-se”. Surgiu no Século XIX.
O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no
Século XVI. O vocábulo fisiológico procede do idioma Latim, physiologicus, “físico; relativo
à Física”, e este do idioma Grego, physiologikós, “investigação sobre as coisas da Natureza”. Surgiu em 1836.
Sinonimologia: 1. Aberração antibiológica. 2. Aberração autodestrutiva. 3. Anomalia
antifisiológica. 4. Extravio antissomático.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo aberração:
aberrância; aberrante; aberrar; aberrativo; aberratória; aberratório.
Neologia. As 3 expressões compostas aberração antifisiológica, miniaberração antifisiológica e maxiaberração antifisiológica são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Vivência fisiológica. 2. Vivência biológica. 3. Vivência natural.
Estrangeirismologia: o aberratio delicti; o aberratio ictus; os tattoos tribe; os hobbies
infantis da pessoa adulta.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto aos reflexos funcionais do corpo humano, androssoma ou ginossoma.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal antifisiológico; os patopensenes; a patopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: a aberração antifisiológica; a anomalia somática mantida intencionalmente;
a anormalidade biológica; os detalhes da anormalidade; a inadequação sexochacral; o subcérebro
abdominal; o antidiscernimento; a lavagem subcerebral social; a imaturidade consciencial; a anorexia intelectual; o grilhão da inconsciência; as tatuagens tribais; os estigmas somáticos; a anticiência; o ectopismo.
Parafatologia: os desvios patológicos das energias conscienciais (ECs).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio dos contágios holopensênicos; o princípio da descrença.
Codigologia: os códigos grupais de vitimização coletiva.
Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da evitação do sonambulismo existencial; a técnica da conscienciofilia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Somatologia.
Efeitologia: os efeitos irreversíveis das mutilações; os efeitos psicológicos das mutilações impostas; os efeitos paragenéticos do mau uso do soma.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos.
Enumerologia: a anomalia; a avaria; o aleijão; o desarranjo; a deficiência; a deformidade; a mazela.
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Interaciologia: a interação Psicopatologia-Neuropatologia-Parapatologia.
Politicologia: a teocracia; a cerberocracia.
Legislogia: as leis contra a mutilação genital feminina (MGF); as leis teológicas irracionais; as leis culturais malévolas.
Fobiologia: a biofobia; a fisiofobia; a transfobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a nosoteca; a absurdoteca; a bizarroteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Somatologia; a Fisiologia; a Parafisiologia;
a Anatomia; a Paranatomia; o Satanismo; o Ignorantismo; a Nosografia; a Psicopatologia; a Homeostaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; o robô
existencial; a vítima do porão consciencial; a conscin podálica; a conscin vítima dos modismos da
época.
Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o pré-serenão vulgar; o toxicômano.
Femininologia: a antepassada de si mesma; a pré-serenona vulgar; a toxicômana.
Hominologia: o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens immaturus; o Homo
sapiens vulgaris; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens
aberrans.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaberração antifisiológica = o corte diário da barba pelo homem moderno; maxiaberração antifisiológica = o suicídio ou autocídio de qualquer gênero.
Culturologia: os idiotismos culturais em geral; a cultura malévola; a cultura do Ignorantismo.
Curiosologia. Foi organizado a 29 de novembro de 2000, por Emma Bonino (1948–), no
Parlamento Europeu, em Bruxelas, o Dia Internacional contra a MGF. O Burkina Faso e Gana
estão entre os poucos países africanos com leis explícitas proibindo a prática da MGF.
Taxologia. Sob a ótica da Parafisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 aberrações antifisiológicas multifacetadas, ou idiotismos culturais diversificados, afetando a vida de
milhões de pessoas em dezenas de países, ainda no Terceiro Milênio:
01. Barbeamento. O ato simples e generalizado de o homem adulto raspar a barba diariamente indo contra a integridade do androssoma e a defesa das energias conscienciais (ECs) do
laringochacra (Comunicologia).
02. Celibato. A imposição absurda, mística, fanática e dogmática de certas religiões
e seitas da manutenção da castidade ou virgindade permanente, invicta, para homens e mulheres
sem autocrítica e com ignorância amaurótica quanto à Biologia Humana.
03. Cilícios. Os objetos de autotortura, por exemplo, determinados pela seita católica,
fascista, Opus Dei, a homens, adultos, lavados cerebralmente, bonecos de ventríloquos.
04. Circuncisão. A exérese mística do prepúcio do infante estabelecida pelas costumes
selvagens ainda por diversas etnias e confissões religiosas, cortando a excitabilidade da glande.
05. Colares conjuntos. Os círculos de metal aplicados uns sobre os outros, em torno do
pescoço, em definitivo, para o resto da vida das assim-chamadas mulheres-girafas.
06. Homossexualismo. O uso antifisiológico de órgãos do androssoma para a satisfação
sexual tornado conduta-padrão.
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07. Infibulação. A hedionda castração mutiladora, radical, do clitóris e com obstrução
vaginal da mulher jovem, através de práticas tribais primitivas em vários países.
08. Lesbianismo. O uso antifisiológico de órgãos do ginossoma para a satisfação sexual
tornado conduta-padrão.
09. Piercings. O uso de adereços mutiladores, por exemplo, perfurando a língua, ao modo de enfeites, até da gestante com múltiplos piercings. Os dispositivos intrauterinos (DIUs).
10. Saltos altos. O uso de calçados com saltos altos desequilibradores da coluna vertebral de mulheres adultas.
Terapeuticologia. A partir da Consciencioterapia, o tratamento para a aberração antifisiológica se assenta na mudança de conduta, no valor à própria vida intrafísica e no respeito ao
soma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com as aberrações antifisiológicas, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia.
2. Antissomática: Somatologia.
3. Autocorrupção: Parapatologia.
4. Autestigmatização: Experimentologia.
5. Desviacionismo: Proexologia.
6. Riscomania: Parapatologia.
7. Traumatismo: Parapatologia.

AS ABERRAÇÕES ANTIFISIOLÓGICAS ALCANÇAM NÍVEIS
PAROXÍSTICOS DE IGNORÂNCIA EM LEGIÕES DE CONSCIÊNÇULAS, CONSRÉUS RESSOMADAS, ROBÔS EXISTENCIAIS E ADULTOS VÍTIMAS DO PORÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você executa mutilação contra o próprio soma? Qual o objetivo terapêutico, evolutivo, assistencial ou cosmoético?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 398, 429, 587 e 733.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 564 e 838.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 258, 529 e 606.
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À
CONSCIENCIOTERAPIA
(RECEXOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. O abertismo à Consciencioterapia é a predisposição íntima de a conscin,
homem ou mulher, participar na condição de evoluciente das avaliações e tratamentos realizados
pelos consciencioterapeutas, voluntários-especialistas em Saúde Consciencial, na Organização
Internacional da Consciencioterapia (OIC).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo abertismo deriva da palavra abertura, e esta de aberto, do idioma Latim, apertus, “aberto; descoberto; nu; que não tem defesa”. O termo aberto surgiu no Século XIII. A palavra abertura apareceu no Século XIV. A palavra consciência provém do idioma
Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século
XIII. O vocábulo terapia vem do idioma Francês, thérapie, derivado do idioma Latim Científico,
therapia, e este do idioma Grego, therapeía, “cuidado; atendimento; tratamento de doentes”.
Apareceu em 1899.
Sinonimologia: 1. Predisposição à Consciencioterapia. 2. Acessibilidade do assistido
à Consciencioterapia. 3. Receptividade a tratamentos consciencioterápicos.
Neologia. As 3 expressões compostas abertismo à Consciencioterapia, abertismo
à Consciencioterapia autoprescrita e abertismo à Consciencioterapia recomendada são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Fechadismo à Consciencioterapia. 2. Apriorismose do assistido.
3. Resistência a tratamentos.
Estrangeirismologia: a glasnost pessoal; o checkup consciencial; a open mind; a entrada no setting consciencioterápico; o feedback técnico; o know-how evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às reciclagens conscienciais.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Abertismo:
saúde interativa. Consciencioterapia: dinamizador evolutivo. Evolutividade: saúde consciencial.
Coloquiologia: a pessoa livro aberto; quem não deve não teme; o ver-se fora da casinha; soltou-lhe a tampa; abrir as portas e derrubar as paredes; não empurrar com a barriga as
reciclagens; a personalidade senhora de si; para inglês ver; não sei, nem quero saber.
Filosofia: o Realismo; o Antibagulhismo pensênico; o Pragmatismo; o Autabsolutismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do abertismo consciencial; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade.
Fatologia: o abertismo à Consciencioterapia; a abertura para receber ajuda técnica consciencioterápica; o reconhecimento do valor da especialidade evolutiva alheia; o aproveitamento
das oportunidades evolutivas; a descensão cosmoética; a capacidade de ser cobaia; o despojamento para heteravaliações paraterapêuticas; o escancaramento da realidade consciencial; a intencionalidade de qualificar a autocosmoeticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o inescondimento
multidimensional; o conceptáculo ao amparador de função; as inspirações extrafísicas; a Projecio-
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terapia; o confronto com as consciexes evocadas; a energometria; a autorretrocognição; a Higiene
Consciencial; a força do maximecanismo assistencial superior às conscins.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tarefas de casa–sessões consciencioterápicas; o sinergismo abertismo-amparabilidade; o sinergismo autossinceridade-reciclagens; o sinergismo proatividade-receptividade; o sinergismo entre os consciencioterapeutas, a equipex e o evoluciente.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de duvidar das próprias certezas; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio do anticomodismo; o princípio da
explicitação autopensênica; o princípio do autodiscernimento cosmoético.
Codigologia: o aperfeiçoamento do código pessoal de Cosmoética (CPC) a partir do
aprofundamento consciencioterápico possibilitado pelo abertismo à Consciencioterapia.
Teoriologia: a teoria da Consciencioterapia; a teoria da autocura.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas consciencioterápicas; as
técnicas da reeducação consciencial continuada; a técnica da evitação da perda das oportunidades evolutivas; a técnica do balanço de vida; a técnica da parada produtiva.
Voluntariologia: o nível de especialização e o amparo de função dos voluntários consciencioterapeutas; os voluntários atualizados e eficientes em decorrência das recins.
Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: o efeito do abertismo consciencial na aceleração evolutiva; o efeito das heteravaliações no ajuste da autoimagem; o efeito da Consciencioterapia nas reciclagens pessoais.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para aceitar novas abordagens da realidade; as neossinapses criadas a partir do abertismo à Consciencioterapia.
Ciclologia: o ciclo das reciclagens; o ciclo das avaliações; o ciclo consciencioterápico.
Enumerologia: o abertismo; o despojamento; a diligência; a transparência; a honestidade; a receptividade; a autenticidade.
Binomiologia: o binômio pseudabertismo–fachada social; o binômio autodomínio-heteroconfiança; o binômio admiração-discordância; o binômio autoincorruptibilidade-autorretratações; o binômio reciclagem-adaptabilidade; o binômio Consciencioterapia–aceleração das reciclagens; o binômio heterajuda-autocura.
Interaciologia: a interação autocrítica-heterocrítica; a interação autorreflexões-heteroquestionamentos; a interação Autoconscienciometria-Autoconsciencioterapia; a interação vivências-interpretações; a interação Consciencioterapia-autopesquisa; a interação ordenação do microuniverso–autopacificação; a interação heteranálises-autoponderações.
Crescendologia: o crescendo evoluciente-consciencioterapeuta; o crescendo amadorismo-tecnicidade; o crescendo solilóquios conflitivos–autexposição aliviadora; o crescendo estagnação–perdas evolutivas.
Trinomiologia: o trinômio abertismo-heterocriticidade-convivialidade; o trinômio evoluciente-consciencioterapeuta-amparador; o trinômio autexposição-autorrevelação-autoconscientização; o trinômio abertismo–estofo pessoal–aprofundamento; o trinômio reciclagem-autorreeducação-ressocialização; o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação.
Polinomiologia: o polinômio neofilia-abertismo-experimentação-renovação.
Antagonismologia: o antagonismo prepotência / humanidade; o antagonismo heteroconfiança / heterodesconfiança; o antagonismo arrogância / simplicidade; o antagonismo orgulho / modéstia; o antagonismo defesa patológica / liberdade interior.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência mais sadia ter mais facilidade de submeter-se a tratamentos; o paradoxo de a consciência mais necessitada de assistência repudiar ajuda; o paradoxo da autocompetência para receber heterajuda.
Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às autorreciclagens.
Filiologia: a neofilia; a reciclofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a superação da enissofobia; a evitação da autocriticofobia; a eliminação da
recinofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome da procrastinação; o combate à síndrome da megalomania; o combate à síndrome da subestimação.
Maniologia: o fim da autassediomania; a ausência da apriorismomania; a lucidez quanto
às manias pessoais.
Mitologia: a privação do mito da infalibilidade; a eliminação do mito da independência
interconsciencial; a evitação do mito da autoperfeição e da incompetência alheia.
Holotecologia: a recexoteca; a pensenoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Reciclologia; a Recinologia; a Experimentologia;
a Autopesquisologia; a Autolucidologia; a Consciencioterapia; a Autodesassediologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin aberta; a conscin assistível; a conscin evoluciente.
Masculinologia: o proexista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a proexista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compasasgeira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora
de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo
sapiens recyclans; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: abertismo à Consciencioterapia autoprescrita = aquele necessário a tornar-se evoluciente por iniciativa pessoal; abertismo à Consciencioterapia recomendada = aquele
apropriado a submeter-se despojadamente aos tratamentos consciencioterápicos quando indicado
por outrem.
Culturologia: a cultura da Recexologia; a cultura da Autoconsciencioterapia; a cultura
da convivialidade.
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Diferenciação. De acordo com o paradigma consciencial, a atuação dos consciencioterapeutas diferencia-se de psicoterapias convencionais, devido aos seguintes 5 fatores, listados na ordem alfabética:
1. Abordagem: holossomática; multidimensional; bioenergética; multiexistencial.
2. Autossuficiência: formação de autoconsciencioterapeutas; capacitação curativa.
3. Evolucientes: denominação dos pacientes ou clientes; responsabilidade autevolutiva.
4. Projecioterapia: práticas projecioterápicas e outras técnicas afins.
5. Voluntariado: ausência de lucratividade financeira dos consciencioterapeutas.
Amparabilidade. A ausência de ganhos monetários pela equipe de consciencioterapeutas amplia sobremaneira a capacidade de isenção e o amparo de função na atividade.
Facilitadores. Eis 17 posturas ou ações conscienciais facilitadoras da Autoconsciencioterapia, listadas na ordem alfabética:
01. Anotações: durante as sessões e no período entre os atendimentos.
02. Antiautodefensividade: dar amplo acesso aos consciencioterapeutas ao microuniverso consciencial íntimo.
03. Assiduidade: comparecimento às sessões previamente agendadas, sem faltas.
04. Automotivação: previsão de motivos e objetivos claros para o autoinvestimento.
05. Dedicação: otimização da rotina pessoal para dedicar-se à atividade.
06. Despojamento: autexposição máxima, similar a estar diante de evoluciólogo.
07. Deveres: empenho na realização dos deveres de casa, por vezes, desafiadores.
08. Experimentos: autopesquisas nos laboratórios conscienciológicos.
09. Intenção: permitir-se ser assistido(a) e retribuir oferecendo a casuística pessoal.
10. Leituras: estudos paralelos sobre os assuntos discutidos nas sessões.
11. Lucidez: procurar não ficar antagônico em relação a quem está tentando ajudar.
12. Práticas energéticas: exercícios energossomáticos acima da média da cotidianidade.
13. Priorização: redução do excesso de compromissos durante o tratamento.
14. Reflexões: imersão em câmaras de reflexão após as sessões e durante a quinzena.
15. Sinceridade: escrita genuína dos relatórios, sem fazer consertos ou revisões.
16. Transparência: revelação da pensenidade íntima aos consciencioterapeutas.
17. Vontade: saturação da automimese patológica e vontade de reciclar-se.
Qualificação. Todos os pesquisadores da Conscienciologia deveriam conhecer e experimentar as técnicas consciencioterápicas para qualificar as autopesquisas, o voluntariado, a docência, a tenepes e a assistência em geral e, consequentemente, desfrutar de maior bem-estar e aproveitar melhor as oportunidades de realizações na maxiproéxis.
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 o abertismo à Consciencioterapia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
04. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autojustificativa: Autoconscienciometrologia; Neutro.
07. Binômio autoconformismo-autoinconformismo: Conviviologia; Homeostático.
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Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
Prova do orgulho: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
Sustentação do erro: Parapatologia; Nosográfico.
Técnica da desassedialidade direta: Consciencioterapia; Homeostático.

O ABERTISMO À CONSCIENCIOTERAPIA É A OPORTUNIDADE DE REVER, REAVALIAR, REATUALIZAR E RECICLAR PONTOS DE VISTA, POR VEZES, ULTRAPASSADOS,
DESLOCADOS E ATRAVANCADORES DA AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem abertismo à Consciencioterapia? Em caso
afirmativo, quais foram os resultados dessa prática em termos de reciclagens conscienciais?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Abertismo Consciencial para a Consciencioterapia; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 3; Seção: Consciencioterapia; 22 enus.; 1 E-mail; 2 notas; 11 refs.; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2007; páginas 199 a 208.

K. A.
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ABERTISMO CONSCIENCIAL
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O abertismo consciencial é a condição avançada da conscin neofílica com
abertura omnilateral da autopensenidade ao conhecimento quanto à evolução da consciência, capaz de executar intencionalmente, com a própria vida, as técnicas evolutivas avançadas da Conscienciologia, por exemplo, a Cosmoeticologia, a invéxis, a tenepes e a desperticidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo abertismo deriva da palavra abertura, e esta de aberto, do idioma
Latim, apertus, “aberto; descoberto; nu; que não tem defesa”. O vocábulo aberto surgiu no Século XIII. A palavra abertura apareceu no Século XIV. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Abertura consciencial; abrimento intraconsciencial; acessibilidade.
02. Anti-hermetismo; mentalidade aberta. 03. Sociabilidade. 04. Glasnost. 05. Exemplo evolutivo avançado. 06. Reversão existencial. 07. Vida humana neofílica. 08. Mecenato. 09. Xenofilia. 10. Exoterismo universal.
Neologia. As 3 expressões compostas abertismo consciencial, miniabertismo consciencial e maxiabertismo consciencial são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 01. Fechadismo consciencial; incomunicabilidade; obstrução intelectual. 02. Xenofobia. 03. Vida humana vulgar. 04. Apriorismose. 05. Bairrismo; interiorose; paroquialismo. 06. Castração evolutiva. 07. Existência humana trancada. 08. Conservadorismo;
conservantismo. 09. Agiotagem. 10. Esoterismo acanhado; hermetismo; racismo; vida humana
neofóbica.
Estrangeirismologia: a open mind; o indivíduo underground; o voluntário large; o cidadão sponsor.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autodiscernimentologia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Abramos os canais. Universalismo: casamento interétnico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene acolhedor da democracia; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o autopensene reto e plano; o abertismo autopensênico; a extrapolação pensênica.
Fatologia: o abertismo consciencial; a abertura mnemônica; a atenção dividida; o poliglotismo; a autoconsciencialidade; a omnilateralidade consciencial; o avanço mentalsomático;
o intrafísico; o extrafísico; a abertura omnilateral; a minivariável; o generalismo; a interdisciplinaridade; a transdisciplinaridade; a metadisciplinaridade; a multidisciplinaridade; a condição sem
paredes; a megaporta; a cosmovisão; o cosmopolitismo; o universalismo; o senso universalista;
a globalização; a iscagem consciente; a extroversão educada; a euforia intrafísica (euforin); as
rupturas; as neoperspectivas; a neofilia; as categorias de aberturas; a reciclagem intraconsciencial
(recin); a inversão existencial (invéxis); a reciclagem existencial (recéxis); o mecenato; a aceleração da História Pessoal; a autocatálise evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a multidimensionalidade; a autoconscientização multidimensional (AM); a paraverpon; a primavera energética (primener).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial.
Principiologia: o princípio fundamental do Universalismo ou da equanimidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as neoteorias conscienciológicas.
Tecnologia: a técnica do enciclopedismo; a técnica expansiva da Cosmovisiologia;
a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); as técnicas cosmovisiológicas e atacadistas.
Voluntariologia: os esforços coletivos do voluntariado da Conscienciologia.
Laboratoriologia: os laboratórios multidimensionais das Instituições Conscienciocêntricas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível da
Evoluciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: o efeito halo da teática interassistencial.
Ciclologia: o cipriene.
Fobiologia: a ausência da oligofobia.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a invexoteca; a recexoteca; a despertoteca; a mentalsomatoteca; a determinoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Despertologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Argumentologia;
a Autopriorologia; a Autoparapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin aberta; a pessoa neofílica; a isca interconsciencial lúcida; o ser
desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o poliglota; o generalista; o mecenas; o agente retrocognitor; o desafiador de sanções sociais; o inversor existencial; o reciclante; o tenepessista; o epicon itinerante;
o conscienciólogo; o autor de obra libertária; o polímata do parapsiquismo; o teleguiado autocrítico; o amplificador da consciencialidade; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a benfeitora; a filantropa; a inversora existencial; a reciclante; a tenepessista; a epicon itinerante; a consciencióloga; a autora de obra libertária; a teleguiada autocrítica;
a amplificadora da consciencialidade; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniabertismo consciencial = a realização pessoal da reciclagem existencial (recéxis); maxiabertismo consciencial = a autovivência na condição da desperticidade.
Culturologia: o mix paracultural embasando o Universalismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o abertismo consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

O ABERTISMO CONSCIENCIAL, A RIGOR, ABARCA
TODAS AS MANIFESTAÇÕES PENSÊNICAS, OS SETORES
DE ATIVIDADES, OS FATOS, OS PARAFATOS E O UNIVERSO DA CONCLUSÃO DA AUTOPROÉXIS DA CONSCIN.
Questionologia. Quais categorias de abertismos conscienciais você, leitor ou leitora, já
vivencia hoje? Em quais setores da vida intra e extrafísica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 117, 150, 152, 502, 832, 848,
992, 1.034, 1.035 e 1.099.
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ABERTISMO PARAPSÍQUICO
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O abertismo parapsíquico é o ato de a conscin, homem ou mulher, tornar-se acessível às paravivências, sustentando postura despojada de preconceitos e críticas excessivas na avaliação parafenomênica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo abertismo deriva da palavra abertura, e esta de aberto, do idioma
Latim, apertus, “aberto; descoberto; nu; que não tem defesa”. O vocábulo aberto surgiu no Século XIII. O elemento de composição para vem do mesmo idioma Grego, pará, “por intermédio de;
para além de”. O vocábulo psíquico deriva também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma como princípio de vida e sede dos desejos;
sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Abertura parapsíquica. 2. Abrimento paraperceptivo. 3. Abertismo
aos parafenômenos. 4. Acessibilidade à comunicação interdimensional.
Neologia. As 3 expressões compostas abertismo parapsíquico, miniabertismo parapsíquico e maxiabertismo parapsíquico são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Fechadismo parapsíquico. 2. Postura dogmática. 3. Cascagrossismo.
Estrangeirismologia: o strong profile parapsíquico; a open mind para o escrutínio das
parapercepções; a busca de upgrades paracognitivos; o investimento na selfperformance holossomática; o interesse pelos feedbacks sobre as próprias energias; a construção de know-how paraperceptivo; o alcance de expertise parapsíquica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Autoparapercepciologia Evolutiva.
Coloquiologia: a postura de peito aberto parapsíquico; o empenho para dar-se conta das
pararrealidades circundantes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autexperimentação ininterrupta; o holopensene
pessoal da criticidade cosmoética; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a receptividade pensênica aos parafenômenos; a autopensenidade aberta ao paraconhecimento.
Fatologia: o abertismo parapsíquico; o ato de propiciar-se neopráticas; a motivação para
investigar pararrealidades; o apreço pelo testemunho vivencial; o exercício do autodiscernimento
parapsíquico; a autoinsegurança por detrás do fechadismo parapsíquico; as posturas corporais autodefensivas; o cruzamento de braços e pernas levando ao autencapsulamento energético involuntário; o medo na raiz do desprezo às vivências divergentes das autocertezas; a autossegurança adquirida na medida do acúmulo de autexperimentações exitosas; a autoconfiança na própria capacidade autodefensiva; a convicção na própria habilidade para se sair bem em situações inusitadas;
a postura aberta à ratificação da veracidade dos parafatos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acolhimento às
paravivências; o trabalho de hiperagudização das parapercepções; a exercitação energossomática;
a coleta de parevidências; as autocomprovações parapsíquicas; o desembaraço parapsíquico favorecido pela autobagagem multiexistencial; o holossoma aberto às neoexperimentações multidimensionais.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo abertismo consciencial–curiosidade parapesquisística;
o sinergismo teoria-prática; o sinergismo boa vontade–boa intenção–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo autodomínio energético–autoparapsiquismo; o sinergismo sensibilidade energética–motivação parapsíquica; o sinergismo hiperacuidade multidimensional–racionalidade paracientífica; o sinergismo consciex amparadora–conscin parapsíquica.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da multidimensionalidade
consciencial; o princípio da indescartabilidade da multidimensionalidade pessoal; o princípio da
singularidade das energias conscienciais (ECs); o princípio da afinidade interconsciencial;
o princípio da primazia das energias conscienciais (ECs) cosmoéticas; o princípio de o Cosmos
estar sob controle inteligente.
Codigologia: a vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC) contribuindo para as
autoblindagens interdimensionais.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria do corpo objetivo; a teoria da
vida humana energossomática; a teoria da seriéxis; a teoria da holomemória; a teoria do holocarma; a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica da tábula rasa; as técnicas projetivas; a técnica do acoplamento
energético; a técnica da clarividência facial; a técnica da assim; a técnica da desassim; a técnica
da recin.
Voluntariologia: o voluntariado dedicado à tares parapsíquica.
Laboratoriologia: a predisposição aos experimentos em laboratórios conscienciológicos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos do ambiente de interconfiança no abertismo parapsíquico; os
efeitos da dedicação ao domínio energético no autoparapsiquismo; os efeitos dos intercâmbios
energéticos no holossoma dos envolvidos; os efeitos dos condicionamentos intrafísicos na insensibilidade energética; os efeitos das ilusões intrafísicas na obnubilação parapsíquica; os efeitos
da vontade na hiperacuidade paraperceptiva; os efeitos da ortointencionalidade assistencial na
potencialização do autoparapsiquismo.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses sobre a própria multidimensionalidade
e multiexistencialidade.
Ciclologia: o ciclo sementeira-colheita.
Binomiologia: o binômio paciência-persistência.
Interaciologia: a interação fatos-parafatos.
Crescendologia: o crescendo infinito de cognições sobre o Cosmos.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização.
Antagonismologia: o antagonismo autocomprovação / heterocomprovação; o antagonismo verpon / dogma.
Paradoxologia: o paradoxo de a postura dogmática estar presente tanto na credulidade
cega quanto na hiperincredulidade descriteriosa.
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; as leis da Projeciologia; as leis da Cosmoética; a lei da ação e reação; a lei do retorno; a lei do maior esforço aplicada à autoconscientização multidimensional (AM).
Filiologia: a neofilia; a experimentofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia;
a amparofilia; a autocriticofilia.
Mitologia: o descarte do mito da certeza absoluta inabalável.
Holotecologia: a experimentoteca; a metodoteca; a energoteca; a parafenomenoteca;
a projecioteca; a epicentroteca; a despertoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autoparapercepciologia; a Descrenciologia; a Energologia; a Parafenomenologia; a Holossomatologia; a Projeciologia; a Extrafisicologia;
a Multidimensionologia; a Seriexologia; a Interassistenciologia; a Cosmoética.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência paranovidadeira; a conscin neofílica; a conscin lúcida; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo
sapiens paraperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo
sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniabertismo parapsíquico = o empenho na participação em práticas
energéticas propostas em atividade conscienciológica; maxiabertismo parapsíquico = a dedicação
ao desenvolvimento da autoconscientização multidimensional na vida cotidiana.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético.
Pararrealidade. As pararrealidades existem concomitantes com as realidades intrafísicas, sendo perceptíveis para aqueles dispostos a enxergá-las.
Autoconsentimento. A postura de abertismo parapsíquico implica no consentimento
dado a si próprio para descobrir, experimentar, investigar e estudar novas maneiras de vivenciar
e entender as realidades multidimensionais.
Parexperimentações. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 condições passíveis de
serem investigadas nas parexperimentações lúcidas:
01. Afetiva: os entrosamentos e as repulsões surgidas nas relações holochacrais.
02. Comunicativa: as facilidades e as dificuldades no paracontato.
03. Holochacral: as compensações e as descompensações nos chacras.
04. Holossomática: as homeostasias e as patologias promovidas pelas assins.
05. Ideativa: as benignidades e as malignidades incitadas por holopensenes alheios.
06. Investigativa: as validações e as invalidações de hipóteses parafenomênicas.
07. Paraconvivencial: as assedialidades e as amparabilidades extrafísicas.
08. Paraperceptiva: as sensibilidades e as insensibilidades às energias.
09. Pensênica: as expansões e as obnubilações geradas pelas parainfluências.
10. Postural: as disponibilidades e as indisponibilidades nas trocas energéticas.
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Autesforços. A abertura às parapercepções permite a formação de bagagem experiencial,
resultado de autesforços continuados e crescentes para aprimorar o autoparapsiquismo, adquirir
erudição parapsíquica, qualificar a assistência multidimensional, bem como habilitar-se para análises fidedignas dos parafenômenos.
Qualidades. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 21 qualidades conscienciais com as
respectivas correlações com o abertismo parapsíquico:
01. Autenticidade: a revelação sincera e criteriosa das paravivências.
02. Autocriticidade: o corte de distorções, fantasias e achismos nas parapercepções.
03. Autodidatismo: a apreensão de lições com as paravivências singulares.
04. Autodiscernimento: a distinção entre eventos físicos e extrafísicos.
05. Autorganização: a acumulação prolífica de registros esclarecedores.
06. Curiosidade: o interesse vivaz em aprender sobre o novo.
07. Despojamento: a disposição para experienciar o incomum sem apriorismos.
08. Flexibilidade: a testagem tranquila de diferentes atuações energéticas.
09. Honestidade: a exatidão possível na interpretação das parapercepções.
10. Ortointenção: a afinização cosmoética com os amparadores extrafísicos.
11. Ousadia: o enfrentamento destemido das pararrealidades ignoradas.
12. Paciência: a acalmia no aguardo dos dados extrafísicos reveladores.
13. Perseverança: a persistência no propósito de expandir o autoparapsiquismo.
14. Polidez: a delicadeza nas abordagens energéticas.
15. Prestimosidade: a aplicação assistencial do parapercebido.
16. Proatividade: a iniciativa de buscar respostas multidimensionais eficazes.
17. Renúncia: o abandono do desejo de controlar o incontrolável no Cosmos.
18. Respeito: a discrição quanto ao percebido para a preservação da intimidade alheia.
19. Responsabilidade: a vigilância quanto às heterorrepercussões das próprias ECs.
20. Sagacidade: a atenção às sutis manifestações interdimensionais.
21. Vontade: o empenho para conhecer o desconhecido das pararrealidades.
Neoperspectivas. Novas perspectivas existenciais despontam com a expansão das parapercepções, aliadas ao incremento de credibilidade nas próprias conclusões sobre os fatos e parafatos.
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 o abertismo parapsíquico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autocomprovação: Autevoluciologia; Neutro.
03. Autocomprovação energossomática: Paracogniciologia; Homeostático.
04. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
05. Autoconstatação: Autexperimentologia; Homeostático.
06. Autoconvicção vivenciada: Autocogniciologia; Neutro.
07. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
08. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
09. Autodiscernimento parapsíquico: Descrenciologia; Homeostático.
10. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
11. Hipótese do esgotamento eletronótico: Evoluciologia; Neutro.
12. Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; Neutro.
13. Racionalidade paracientífica: Holomaturologia; Neutro.
14. Senso de autocontinuidade multiexistencial: Seriexologia; Neutro.
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15. Senso de multidimensionalidade pessoal: Parapercepciologia; Neutro.

O ABERTISMO PARAPSÍQUICO, AO PERMITIR O ACESSO
A INAUDITAS SENSAÇÕES, VERIFICAÇÕES E COGNIÇÕES,
DESCORTINA UNIVERSO DE NEOEXPERIMENTOS CAPAZ
DE ELUCIDAR SOBRE A VIDA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se disponível a paravivências? Já refletiu sobre possíveis maneiras de ampliar a própria abertura às parapercepções?
A. L.
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ABOLICIONISMO
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O abolicionismo foi o movimento político e social iniciado no final do Século XVIII dedicado à abolição da escravatura e do comércio ou tráfico de seres humanos, representando longo trabalho grupal pelo direito à liberdade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo abolicionismo deriva do idioma Inglês, abolitionism, “abolicionismo”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Antiescravismo. 2. Extinção da escravidão. 3. Ação pela liberdade
de seres humanos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos devivados do vocábulo abolir: abolição; abolicionador; abolicionadora; abolicionária; abolicionário; abolicionismo; abolicionista; abolicionística; abolicionístico; abolicismo; abolicista; abolicística; abolicístico; abolida;
abolidade; abolido; abolidor; abolidora; abolimento; abolitiva; abolitivo; abolitória; abolitório;
abolível; autabolicionismo; pós-abolição.
Antonimologia: 1. Escravismo. 2. Cerceamento da liberdade. 3. Comércio de seres humanos.
Estrangeirismologia: as antislavery meetings reforçando o movimento de libertação;
o underground dos escravos africanos; as freedom suites contra a escravidão; o underground railroad sendo símbolo de liberdade na história dos negros escravizados nos Estados Unidos da
América.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao reconhecimento da liberdade natural da consciência.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Abolicionismo: escravidão extinta. Abolicionismo: liberdade valorizada.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Pouco tempo falta para que a humanidade inteira estabeleça, proteja e garanta por meio de direito internacional o princípio seguinte:
não há propriedade do homem sobre o homem. A escravidão está em contradição com os direitos
que confere a natureza humana, e com os princípios reconhecidos por toda a Humanidade (Johann Kaspar Bluntschli, 1808–1881).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, relativas ao tema:
1. “Escravagistas. Os escravos humanos, ao dessomarem, se libertam, e os escravagistas humanos, ao dessomarem, se escravizam aos grilhões da interprisão grupocármica, numa troca
inevitável de posições evolutivas”.
2. “Liberdade. Quem escraviza alguém é o primeiro a se tornar escravo. Quem liberta
a todos é o primeiro a gozar de liberdade”.
3. “Libertação. Como é o 13 de maio em sua vida? Quais resquícios de escravagismo
você ainda mantém em suas manifestações?”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da liberdade; o holopensene pessoal da convivialidade; o holopensene pessoal da grupocarmalidade; o contrapensene da dominação e subjugação
alheia; os etnopensenes; a etnopensenidade; os neopensenes humanitários; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; o holopensene revolucionário.
Fatologia: o abolicionismo; a abolição; a carta de liberdade; o ato abolicionista; a carta
de alforria; o alvará de soltura; o mandado de segurança; as itinerâncias nacionais e internacionais
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dos abolicionistas; os argumentos político, econômico e social a favor da abolição da escravatura
e tráfico de negros; as campanhas abolicionistas; as sociedades, agremiações, clubes, e instituições antiescravistas; o comércio de escravos; a experiência desumana da escravidão; as doações
financeiras em prol do movimento; a constituição da rede de comitês provinciais para a organização da mobilização popular antiescravista; a greve dos jangadeiros (Ceará, Brasil); a diáspora
africana; o ato legislativo contra a escravidão negra (Pensilvânia, EUA, 1780); os planos de fuga
dos escravos; a divulgação da campanha abolicionista em panfletos e jornais; as publicações de
ensaios, artigos e livros contra a escravidão; a casa de espetáculo Teatro Politeama (Jundiaí, SP;
Brasil) propagando a ideia da abolição; as campanhas jornalísticas em prol da libertação dos escravos; a reciclagem intraconsciencial dos escravocratas; a participação de religiosos na campanha abolicionista; a proibição do tráfico negreiro; as insurreições dos escravos; a tirania dos senhores de escravos; a servidão cega; as comunidades quilombolas enquanto forma de organização
de resistência dos negros ao trabalho escravo; os debates entre parlamentares sobre a escravidão
e tráfico negreiro; o teatro político dramatizando as condições de vida dos escravos; o êxito do
movimento fundamentado em série de alianças; os discursos abolicionistas unificando diversos
grupos; a privação dos Direitos do Homem; as sociedades antiescravocratas de mulheres; as publicações biográficas de ex-escravos; a decisão dos juízes de julgar os escravos com imparcialidade; a população inclinada a encarar os escravos com simpatia; o ajuntamento de escravos foragidos no quilombo; a população antiescravista concedendo apoio e proteção aos escravos; o movimento dos caifazes a favor dos escravos; o lobby para obter a aprovação de projetos e leis a favor
da extinção do tráfico de escravos e da escravidão; os comícios abolicionistas; as ideias iluministas sobre liberdade; os verbetes sobre escravidão e tráfico negreiro na Encyclopédie, no Século
XVIII; o pioneirismo dos quakers; o caso Somerset (1772); a concessão de manumissão voluntária aos cativos; o suicídio do escravo sendo reação extrema contra a condição de submissão; o primeiro Congresso Antiescravista Mundial (1840); a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789); a abdicação de crenças pessoais; o associativismo abolicionista; o Fundo de Emancipação estabelecendo o direito do escravo se libertar formando pecúlio; as doações financeiras
para alforriar escravos; a escola dos libertos; a Confederação Abolicionista (Brasil, 1883); os manifestos abolicionistas; as demonstrações de solidariedade aos escravos; as sociedades secretas
abolicionistas; a mobilização popular; o dia 25 de março sendo o Dia Internacional em Memória
das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos; o projeto A Rota do Escravo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO,
1994); o Museu Internacional da Escravidão (Liverpool, 2007); o Dia Internacional de Lembrança da Escravatura e sua Abolição (23 de agosto); o Dia Internacional da Abolição da Escravatura (2 de dezembro); o Museu Negro Liberto (Ceará, Brasil).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assistência ao
bolsão holopensênico da escravidão; a assistência a personalidades abolicionistas durante as dinâmicas parapsíquicas; o autoparapsiquismo ampliando a autocognição sobre o tema nos cursos da
Conscienciologia; os amparadores do movimento abolicionista; a instalação de campo bioenergético autodidático da pesquisa sobre o tema.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo histórico Era da Revolução–campanha abolicionista;
o sinergismo das alianças políticas, sociais, religiosas e intelectuais promovendo o êxito do movimento contra a escravidão; o sinergismo abolicionista brancoabolicionista negro; o sinergismo das sociedades abolicionistas.
Principiologia: o princípio natural da liberdade do ser humano; o princípio da igualdade racial; o princípio popular de a união fazer a força; o princípio da coerência cosmoética.
Codigologia: a solidariedade sendo conduta no código pessoal de Cosmoética (CPC).

32

Enciclopédia da Conscienciologia

Teoriologia: a teoria da ressoma permitindo a recomposição evolutiva no curso do ciclo
grupocármico; a teoria da liberdade incondicional da consciência humana; a teoria do contágio
psicológico.
Tecnologia: a técnica da retratação grupocármica; a técnica do exemplarismo pessoal
fortalecendo o movimento antiescravidão.
Voluntariologia: o voluntário solidário com a causa antiescravista; o envolvimento voluntário de inúmeras conscins nas organizações e associações abolicionistas.
Laboratoriologia: o movimento abolicionista oferecendo oportunidade às conscins de
vivenciar o laboratório da Fraternologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Parassociologia.
Efeitologia: o efeito da formação de opinião pública mais favorável ao escravo; o efeito
da constituição de grupos em prol da liberdade de manifestação das pessoas escravizadas;
o efeito da assistência atacadista aos escravos; o efeito da transformação do escravo em trabalhador assalariado; os efeitos multidimensionais do autorado antiescravista; o efeito de o escravo alcançar nova percepção de si mesmo.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da solidariedade coletiva; as neossinapses
da renovação pensênica decorrente da atuação intensa e persistente dos abolicionistas.
Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo escravidão–aboliçãopós-abolição; o ciclo escravidãoalforria–assunção da autorresponsabilidade evolutiva.
Enumerologia: abolição forçada; a abolição gradual; a abolição imediata; a abolição
legalizada; a abolição pacífica; a abolição pressionada; a abolição organizada. O abolicionista
africano; o abolicionista americano; o abolicionista brasileiro; o abolicionista britânico; o abolicionista haitiano; o abolicionista português; o abolicionista francês.
Binomiologia: o binômio campanha abolicionista–expressão da luta de classes; o binômio nosográfico dominação-submissão; o binômio interassistencial abolicionismo-escravo; o binômio propagação da fraternidade interconsciencial–ruptura paradigmática do tratamento aos
escravos.
Interaciologia: a interação amigável abolicionista-escravo; a interação patológica escravizador-escravo; a interação campanhas abolicionistas–Parlamento das Nações; a interação
tráfico de escravos–escravidão mantendo a submissão e dominação da consciência intrafísica negra; a interação mobilização popularação legislativa dando cabo da instituição da escravidão.
Crescendologia: o crescendo aglutinador ação individual–ação coletiva em prol do
abolicionismo.
Trinomiologia: o trinômio ideológico liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio Humanidade-Religião-Justiça inseridas nas petições pela abolição; o trinômio revolta de escravos–
–movimentos abolicionistasprojetos de emancipação.
Polinomiologia: o polinômio social-político-econômico-filosófico definindo o movimento abolicionista.
Antagonismologia: o antagonismo liberdade / escravidão; o antagonismo rede interassistencial dos abolicionistas / rede assediadora dos escravagistas.
Paradoxologia: o paradoxo de a liberdade somática coexistir com a escravidão consciencial.
Politicologia: a política lobista para a aprovação de projetos e leis antiescravistas; a assistenciocracia; a meritocracia; a democracia; a recexocracia; a debatocracia; a argumentocracia; a escravocracia.
Legislogia: a lei da abolição da escravatura; a lei do ventre livre; a lei da proibição do
tráfico internacional de escravos; a lei dos sexagenários; a lei Bill Aberdeen, autorizando os ingleses a aprisionarem navio suspeito de tráfico de escravos (1845); a lei do maior esforço aplicada à propagação do direito à liberdade; a lei da interprisão grupocármica gerada pela escravização consciencial; a lei de economia de males; a lei de causa e efeito no curso grupocármico.
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Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a fraternofilia; a pesquisofilia;
a liberofilia; a recinofilia.
Fobiologia: o medo do castigo físico; o medo da perseguição.
Sindromologia: o combate à síndrome da dominação; a síndrome da submissão; a eliminação da síndrome do banzo consciencial.
Maniologia: a reeducação da mania de subjugação consciencial.
Mitologia: o mito da inferioridade da raça negra; a supressão do mito senhor-escravo.
Holotecologia: a abjuncioteca; a agrilhoteca; a assistencioteca; a grupocarmoteca; a historioteca; a politicoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Liberologia; a Interprisiologia; a Parapoliticologia; a Parassociologia; a Reciclologia; a Paradireitologia; a Fraternismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin defensora da liberdade; a conscin aglutinadora ideológica; o ser
interassistencial; a conscin reurbanizadora; a conscin peticionária; a conscin escrava liberta;
a conscin traficante de seres humanos; a conscin escravizadora; a conscin patrulhadora de escravo; a conscin vítima; a conscin algoz; a conscin abolicionista anônima.
Masculinologia: o abolicionista; o ativista; o emancipacionista; o parlamentar; o amparador intrafísico; o quaker; o alforriado; o escravocrata; o escravo; o revolucionário; o quilombola; o escravagista; o racista; o proprietário de escravo; o lobista; o feitor; o pombeiro africano;
o exemplarista; o reeducador; o tocador de obras; o escritor; o homem de ação; o compassageiro
evolutivo.
Femininologia: a abolicionista; a ativista; a emancipacionista; a parlamentar; a amparadora intrafísica; a quaker; a alforriada; a escravocrata; a escrava; a revolucionária; a quilombola;
a escravagista; a racista; a proprietária de escravo; a lobista; a exemplarista; a reeducadora; a tocadora de obras; a escritora; a mulher de ação; a compassageira evolutiva.
Hominologia: o Homo sapiens liberator; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens
paradiplomata; o Homo sapiens servilis; o Homo sapiens voluntarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: abolicionismo instintivo = a luta pela liberdade através da violência; abolicionismo racional = a luta pela liberdade adquirida pela eficácia da argumentação nos debates
antiescravocratas.
Culturologia: a cultura da valorização da liberdade; a cultura da solidariedade.
Movimento. Conforme a Historiologia, no Brasil a luta pela liberdade do escravo negro
iniciou-se no final do Século XVI, a partir do movimento social quilombagem, liderado por grupo
de negros rebeldes e fugitivos, constituindo a comunidade do quilombo.
Persistência. Os grupos de abolicionistas mantiveram-se unidos e persistentes na defesa
do direito à liberdade e à igualdade da consciência intrafísica negra escrava por mais de 200 anos,
permitindo a supressão da escravidão negra africana praticada, por séculos, no Velho e Novo
Mundo.
Curiosologia. O escravo Henry Box Brown (1816–1897) pediu ao abolicionista Samuel
Alexander Smith (1867–1940) para ser embalado em caixa de madeira (daí o apelido Box) e des-
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pachado para o grupo emancipacionista na Filadélfia, Pensilvânia, EUA, onde se tornou orador,
defendendo o fim da escravidão, inclusive na Inglaterra.
Ginossoma. As mulheres, apesar de pouca influência no cenário político, desempenharam papel importante na campanha abolicionista. As sociedades abolicionistas femininas eram,
quase sempre, mais ousadas em relação às atuações masculinas.
Personalidades. Eis 53 personalidades divulgadoras e defensoras do abolicionismo com
destaque a historiadores, escritores, intelectuais, jornalistas, parlamentares, poetas, escravos e ex-escravos, em ordem alfabética:
01. Abraham Lincoln (18091865). Estadunidense, político, advogado.
02. André Pinto Rebouças (18381898). Brasileiro, filho de escrava, engenheiro, Bacharel em Matemática e Ciências Físicas, jornalista.
03. Anthony Benezet (17131784). Francês, educador, escritor, quaker.
04. Antonio Bento de Souza Castro (18431898). Brasileiro, promotor público e juiz.
05. Antonio Bezerra de Menezes (18411921). Brasileiro, jornalista, poeta, historiador
e naturalista.
06. Antonio de Castro Alves (18471871). Brasileiro, escritor, poeta.
07. Benjamin Lay (16531759). Britânico, filantropo, quaker.
08. Benjamin Lundy (17891839). Estadunidense, editor, professor, quaker.
09. David Walker (17961830). Estadunidense, afrodescendente, jornalista, líder portavoz de Boston.
10. Domingos Gomes dos Santos, o Radical. Brasileiro, negro.
11. Elizabeth Heyrick (17691831). Britrânica, filantropa.
12. Elvira Pinho (18601946). Brasileira, educadora e pianista.
13. Francisco de Paula Brito (18091861). Brasileiro, jornalista, editor, tipógrafo, tradutor, dramaturgo.
14. Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar (18391914). Brasileiro, marinheiro, ex-mercador de escravos.
15. François-Dominique Toussaint Louverture (17431803). Francês, militar (general) e político.
16. Frederick Douglass (18181895). Estadunidense, ex-escravo, estadista, escritor.
17. George Thompson (18041878). Escocês, orador, professor de Direitos Humanos
no Reino Unido e Estados Unidos da América.
18. Granville Sharp (17351813). Inglês, funcionário público e reformador político.
19. Harriet Ann Jacobs (18131897). Afro-americana, oradora e escritora. Livro autobiográfico.
20. Harriet Beecher Stowe (18111896). Estadunidense, escritora e professora.
21. Harriet Tubman (18221913). Estadunidense, ex-escrava, enfermeira na Guerra
Civil.
22. Henri Gregoire, o Abade (17501831). Francês, sacerdode, político, escritor.
23. Henry Box Brown (18161897). Estadunidense, ex-escravo, orador, mágico.
24. Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon, Princesa Izabel (18461921). Brasileira, monarca.
25. James Ramsay (17331789). Escocês, cirurgião de navio, sacerdote anglicano, escritor.
26. João Cordeiro (18421931). Brasileiro, político, empresário.
27. João Driesel Frick (18391909). Português, radicado em Pelotas, engenheiro hidráulico.
28. João Mariano Carneiro da Cunha (18501912). Brasileiro, bacharel em Ciências
Jurídicas e Sociais, político e jornalista.
29. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo (18491910). Brasileiro, político,
jornalista.
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30. John Clarkson (17641828). Britânico, tenente naval, político.
31. John Newton (17251807). Inglês, marinheiro, clérigo anglicano, ex-mercador de
escravos.
32. John Phillip Brown (18001859). Estadunindense, militante radical.
33. José Antonio Aponte e Ubarra. Cubano, negro, militar, pintor, carpinteiro.
34. José Carlos do Patrocínio (18531905). Brasileiro, filho de escrava, jornalista, farmacêutico.
35. José Ferreira de Meneses (18421881). Brasileiro, advogado, jornalista.
36. José Luiz Napoleão. Brasileiro, ex-escravo, chefe da capatazia do porto.
37. José Mariano Carneiro da Cunha (18501912). Brasileiro, bacharel em Ciências
Jurídicas e Sociais, jornalista, político.
38. Julio Vizcarrondo (18291889). Espanhol, escritor e político.
39. Luiz Gonzaga Pinto da Gama (18301882). Brasileiro, filho de escrava, autodidata, jornalista, advogado, escritor literário.
40. Maria Tomasia Figueira Lima (18261902). Brasileira, oradora.
41. Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat (Marquês de Condorcet, 17431794).
Francês, filósofo, matemático, professor, político, enciclopedista.
42. Marin Robins Delany (18121885). Afro-americano, jornalista, médico, escritor,
militar.
43. Olaudah Equiano (17451797). Africano, ex-escravo, escritor, autobiógrafo.
44. Olympe de Gouges, pseudônimo de Marie Gouze (17481793). Francesa, dramaturga, ativista política, feminista.
45. Quobna Ottobah Cugoano (17571803). Africano, ex-escravo, escritor.
46. Ramon Emeterio Betances (18271898). República Dominicana, político, diplomata, médico, jornalista, historiador.
47. Sebastião Grande de Arruda. Brasileiro, afrodescendente, zelador e sacristão.
48. Thomas Clarkson (17601846). Britânico, filantropo, escritor.
49. Thomas Fowel Buxton (1786-1845). Inglês, parlamentar, reformador social, escritor.
50. Vicente de Souza. Brasileiro, médico, professor.
51. William Lloyd Garrison (18051879). Estadunidense, jornalista e reformador social.
52. William Wilberforce (17591833). Inglês, político e representante no Parlamento,
filantropo.
53. Zumbi dos Palmares (16551695). Brasileiro, filho de africanos, quilombola, líder
do Quilombo dos Palmares.
Associativismo. Eis em ordem alfabética, 50 associações antiescravistas, civis e públicas, estado de origem e data de fundação, com papéis preponderantes na campanha de redução
da população escrava, durante o movimento abolicionista:
01. Amazonense Libertadora (Associação Feminina): Amazonas, Brasil; 1884.
02. Associação de Mulheres Abolicionistas: São Paulo, Brasil; 1887.
03. Associação Emancipadora Central: Rio de Janeiro, Brasil; 1880.
04. Associação Emancipadora 1o de Janeiro: Espírito Santo, Brasil; 1874.
05. Associação Filantrópica de Emancipação de Escravos: Belém, Brasil; 1870.
06. Associação Protetora dos Escravos: Brasil; 1871.
07. Clube Abolicionista de Recife: Pernambuco, Brasil; 1872.
08. Clube Abolicionista Feminino: Rio de Janeiro, Brasil; 1885.
09. Clube Abolicionista Patroni: Pará, Brasil; 1882.
10. Clube Castro Alves: Bahia, Brasil; 1888.
11. Clube dos Libertos contra a Escravidão: Rio de Janeiro, Brasil; 1883.
12. Grupo Abolicionista Acadêmico: São Paulo, Brasil; 1884.
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13. Libertadora Piauiense: Piauí, Brasil; 1883.
14. Libertadora 28 de Setembro: Rio de Janeiro, Brasil; 1883.
15. Liga Libertadora: Pará, Brasil; 1878.
16. Sociedade Abolicionista 1o de Janeiro: Amazonas, Brasil; 1884.
17. Sociedade Abolicionista do Espírito Santo: Brasil; 1869.
18. Sociedade Abolicionista Espanhola: Espanha; 1865.
19. Sociedade Abolicionista Fraternização: São Paulo, Brasil;1863.
20. Sociedade Abolicionista Luso Brasileira: Rio de Janeiro, Brasil; 1883.
21. Sociedade A Emancipadora (sociedade de mulheres): São Paulo, Brasil; 1870.
22. Sociedade Amazonense Libertadora: Amazonas, Brasil; 1879.
23. Sociedade Antiescravagista Americana: Estados Unidos da América; 1832.
24. Sociedade Antiescravista Britânica e Estrangeira: Inglaterra; 1839.
25. Sociedade Antiescravista Britânica: Inglaterra; 1787.
26. Sociedade Antiescravista Feminina da Filadélfia: Filadélfia, Estados Unidos da
América; 1823.
27. Sociedade Antiescravista Feminina de Boston: Estados Unidos da América; 1823.
28. Sociedade Brasileira Contra a Escravidão: Recife, Brasil; 1880.
29. Sociedade Britânica pela Abolição do Tráfico de Escravo no Atlântico: Inglaterra; 1787.
30. Sociedade Campista Libertadora: Rio de Janeiro, Brasil; 1881.
31. Sociedade das Cearenses Libertadoras: Ceará, Brasil; 1882.
32. Sociedade de Londres pela Mitigação e Abolição Gradual do Estado da Escravidão em Todos os Domínios Britânicos: Inglaterra, 1823.
33. Sociedade 2 de Julho: Bahia, Brasil; 1856.
34. Sociedade dos Amigos dos Negros: Paris, França; 1788.
35. Sociedade Emancipadora Acadêmica de São Paulo: São Paulo, Brasil; 1880.
36. Sociedade Emancipadora Amazonense: Amazonas, Brasil; 1873.
37. Sociedade Emancipadora Goiana: Goiás, Brasil; 1879.
38. Sociedade Francesa pela Abolição da Escravatura: Paris, França; 1834.
39. Sociedade Ipiranga: Rio de Janeiro, Brasil; 1870.
40. Sociedade Libertadora Alagoana: Alagoas, Brasil; 1881.
41. Sociedade Libertadora Aracajuana Cabana do Pai Thomaz: Sergipe, Brasil;
1882.
42. Sociedade Libertadora Cearense: Ceará, Brasil; 1880.
43. Sociedade Libertadora de Escravos de Porto Alegre: Brasil; 1865.
44. Sociedade Libertadora 7 de Setembro: Bahia, Brasil; 1869.
45. Sociedade para a Civilização Africana: Inglaterra; 1840.
46. Sociedade para Realizar a Abolição do Tráfico de Escravos: Londres, Inglaterra;
1787.
47. Sociedade Redentora Acaparense: Ceará, Brasil; 1882.
48. Sociedade Redentora da Criança Escrava (Associação Feminina): São Paulo,
Brasil; 1870.
49. Sociedade Relâmpago (Clube Cupim): Recife, Brasil; 1884.
50. União Sociedade Humana: Ohio, Estados Unidos da América; 1815.
Cronologia. Segundo a Historiografia, eis, na ordem cronológica, 37 datas relativas
à extinção do tráfico negreiro e a abolição da escravidão decorrentes do movimento abolicionista:
1761. Abolição da escravidão no território de Portugal Continental e na Índia.
1793. Abolição da escravidão na parte francesa na Ilha de Santo Domingos (atual Haiti).
1803. Proibição do tráfico negreiro na Dinamarca.
1807. Proibição do tráfico negreiro na Grã-Bretanha.
1814. Proibição do tráfico negreiro nos Países Baixos.
1818. Primeira lei de proibição do tráfico negreiro na França.
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1822. Abolição da escravidão em Santo Domingo (Haiti).
1823. Abolição da escravidão no Chile.
1826. Abolição da escravidão na Bolívia.
1827. Segunda lei de proibição do tráfico negreiro na França.
1829. Abolição da escravidão no México.
1831. Terceira lei de proibição do tráfico negreiro na França.
1833 a 1838. Abolição da escravidão nas colônias britânica das Índias Ocidentais, Guiana e Maurício.
1846 a 1848. Abolição da escravidão nas colônias dinamarquesas das Ilhas Virgens.
1846. Abolição da escravidão em Túnez.
1847. Abolição da escravidão na colônia sueca de São Bartolomeu.
1848. Abolição da escravidão nas colônias francesas.
1851. Abolição da escravidão na Colômbia.
1853. Abolição da escravidão na Argentina.
1854. Abolição da escravidão na Venezuela.
1855. Abolição da escravidão no Peru.
1863. Abolição da escravidão nas colônias holandesas do Caribe e Insulíndia.
1863 a 1865. Abolição da escravidão nos Estados Unidos da América (EUA).
1866. Proibição do tráfico negreiro na Espanha.
1869. Abolição da escravidão no Uruguai.
1873. Abolição da escravidão na colônia espanhola de Porto Rico.
1876. Abolição da escravidão na Turquia.
1880 a 1886. Abolição da escravidão na colônia espanhola de Cuba.
1888. Abolição da escravidão no Brasil.
1896. Abolição da escravidão em Madagascar.
1906. Abolição da escravidão na China
1909. Abolição da escravidão em Zanzibar.
1928. Abolição da escravatura em Serra Leoa.
1942. Abolição da escravidão na Etiópia.
1956. Abolição da escravidão em Marrocos.
1962. Abolição da escravidão na Arábia Saudita.
1980. Abolição da escravidão na Mauritânia.
Pioneirismo. No Brasil, a cidade de Redenção, CE, foi a primeira a decretar o fim da escravidão. Em 1o de janeiro de 1883, 5 anos antes da promulgação da Lei Áurea, 116 escravos receberam cartas de alforria nessa cidade.
Pós-abolição. A historiografia registra a incompletude da campanha abolicionista, pela
falta de apoio na transição do escravo para a condição de cidadão, no período pós-abolição.
Contemporaneidade. O movimento abolicionista finalizou a escravidão negra africana,
contudo, atualmente, em pleno Século XXI, o trabalho escravo ainda existe. Vive-se a escravidão
contemporânea.
Autolibertação. Segundo a Evoluciologia, a atitude inteligente é a conscin abolir os grilhões autescravizadores, visando à manifestação consciencial mais madura no processo de evolução pessoal.
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 o abolicionismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
Articulação social: Intrafisicologia; Neutro.
Ativismo: Parapoliticologia; Neutro.
Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
Escravização humana: Sociologia; Nosográfico.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
Preconceito: Parapatologia; Nosográfico.
Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Racismo: Parapatologia; Nosográfico.
Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

O ABOLICIONISMO HASTEOU A BANDEIRA DA LIBERDADE, INSPIROU A INTERCOOPERAÇÃO, A SOLIDARIEDADE
E FRATERNIDADE ENTRE GRUPOS DISTINTOS DE CONSCIÊNCIAS INTRAFÍSICAS, ERRADICANDO A ESCRAVIDÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, contribui, sem distinção, com a emancipação da
consciência humana? A tares conscienciológica é realidade para você?
Filmografia Específica:
1. Doze Anos de Escravidão. Título Original: Twelve Years a Slave. País: EUA; & Reino Unido. Data:
2013. Duração: 134 min. Gênero: Drama; História; & Biografia. Idade (censura): 17 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Sem legenda. Direção: Steve McQueen. Elenco: Chiwetel Ejiofor; Dwight Henry; Dickie Gravois; Lupita Nyong’o; & Bryan Batt. Produção: Brad Pitt; Dede Gardner; Anthony Katagas; Jeremy Kleiner; Steve McQueen;
& Arnon Milchan. Desenho de Produção: Adam Stockhausen. Direção de Arte: David Stein. Roteiro: John Ridley. Fotografia: Sean Bobbitt. Música: Hans Zimmer. Montagem: Alice Baker. Cenografia: Alice Baker. Figurino: Patricia
Norris. Edição: Joe Walker. Efeitos Especiais: David Nash. Companhia: Regency Enterprises; Plan B; Film4; River
Road Entertainment; & Twentieth Century Fox Film Corporation. Sinopse: Filme com base nas memórias de Solomon
Northup, africano nascido livre nos EUA, sequestrado no estado de Washington, em 1841, vendido como escravo. Solomon trabalhou em plantações do estado da Louisiana durante 12 anos antes de ser liberto.
2. Jornada pela Liberdade. Título Original: Amazing Grace. País: Reino Unido; & EUA. Data: 2006. Duração: 117 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português
(em DVD). Direção: Michael Apted. Elenco: Ioan Gruffudd; Romola Garai; Benedict Cumberbatch; Albert Finney; Michael Gambon; Rufus Sewell; Youssou N'Dour; Ciarán Hinds; & Toby Jones. Produção: Patricia Heaton; David Hunt;
Terrence Malick; Edward R. Pressman; & Ken Wales. Desenho de Produção: Charles Wood. Direção de Arte: David
Allday; Stephen Bream; & Matthew Gray. Roteiro: Steven Knight. Fotografia: Remi Adefarasin. Música: David
Arnold. Montagem: Rick Shaine. Cenografia: Eliza Solesbury. Efeitos Especiais: Moving Picture Company (MPC).
Companhia: FourBoys Films; Walden Media; Bristol Bay Productions; Ingenious Film Partners; & Roadside Attractions.
Sinopse: Cinebiografia de William Wilberforce, líder do movimento abolicionista britânico.
Bibliografia Específica:
01. Alonso, Angela; Associativismo avant la Lettre: As Sociedades pela Abolição da Escravidão no Brasil
Pitocentista; Artigo; Sociologias; Revista; Quadrimestral; N. 28; Seção Dossiê; 2 enus.; 4 tabs.; 10 notas; 52 refs.; 1 web
grafia; Porto Alegre, RS; Setembro-Dezembro, 2011; páginas 166 a 199.
02. Costa, Emília Viotti da; A Abolição; 142 p.; 11 caps.; 1 cronologia; 1 E-mail;1 foto; 24 ilus.; 2 websites;
18 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; 9ª Ed.; 2 ª reimp UNESP; São Paulo, SP; 2010; páginas 13 a 140.
03. Drescher, Seymour; Abolição: Uma História da Escravidão e do Antiescravismo (Abolition: A History of
Slavery and Antislavery); apres. Antonio Penalves Rocha; revisoras Barbra Borges; Beatriz Camacho; & Mariana Vitale;
trad. Antonio Penalves Rocha; 731p.; 4 partes; 15 caps.; 2 E-mails; 2 websites; 1.027 notas; 744 refs.; alf.; 23,5 x 16
x 4 cm; enc.; UNESP; São Paulo, SP; 2011, páginas 291 a 341 e 345 a 589.
04. Hochschild, Adam; Enterrem as Correntes (Bury the Chains); revisores Manolo Florentino; & Wanda
Brant; 588 p.; 5 partes; 23 caps.; 33 fotos; 7 ilus.; 471 notas; 350 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 15,5 x 3 cm; br.; Record; Rio de
Janeiro, RJ; 2007; páginas 11 a 471.
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05. Lopes, Nei; Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana; Enciclopédia; 720 p.; br.; Selo Negro; São
Paulo, SP; S. D; páginas 24 a 28 e 142.
06. Menezes, Jaci Maria Ferraz; Abolição no Brasil: A Construção da Liberdade; Artigo; Histedbr;Revista;
Mensário; N. 36; 5 enus.; 37 notas; 23 refs.; Campinas, SP; Dezembro, 2009; páginas 83 a 104.
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ABORDAGEM BIOENERGÉTICA
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A abordagem bioenergética é o conjunto de procedimentos técnicos pelos
quais alguém – conscin ou consciex – sonda as energias conscienciais e as percepções pessoais de
alguma conscin ou consciex, até sigilosamente e em silêncio, muito útil a quem escolhe parceiro
ou parceira para compor dupla evolutiva.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo abordagem vem do idioma Francês, abordage, “ação ou efeito de
abordar”. Apareceu, no idioma Francês, no Século XVI e no idioma Português no Século XVIII.
O elemento de composição bio provém do idioma Grego, bios, “vida”. O vocábulo energético
procede também do idioma Grego, energêtikós, “ativo, eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Abordada bioenergética. 2. Auscultação energética. 3. Exploração
bioenergética; sondagem bioenergética. 4. Heteroabordagem energossomática; heteravaliação
energossomática. 5. Investigação bioenergética. 6. Acoplamento energético.
Neologia. As 3 expressões compostas abordagem bioenergética, miniabordagem bioenergética e maxiabordagem bioenergética são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Inabordabilidade bioenergética. 2. Ignorância holochacral. 3. Desconhecimento da Energossomatologia. 4. Distanciamento interconsciencial. 5. Abordagem holossomática. 6. Abordagem extrafísica. 7. Abordagem às coisas; abordagem material. 8. Abordagem espacial.
Estrangeirismologia: o rapport; o new feeling.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às energias conscienciais (ECs).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene acolhedor das ECs.
Fatologia: a intenção sadia; a aposição de mãos; o contato pele a pele; a surpreendência;
a abordagem ao recém-nascido; a abordagem à criança; a abordagem ao adulto; a abordagem
à pessoa sadia; a abordagem ao doente.
Parafatologia: a abordagem bioenergética; a abordagem à consciex; a discriminação
das energias conscienciais (ECs); o estado vibracional (EV); o gigaEV; a aura energética; o contato chacra a chacra; os chacras palmares; o frontochacra; a assim; a desassim; o acoplamento
energético; a sinalética energética; o encapsulamento parassanitário; o campo energético; o paradiagnóstico; os bloqueios energéticos encefálicos; o desbloqueio das ECs; a catarse energética;
o Acoplamentarium.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais a 3 (amparador extrafísico–
–assistente humano–assistido).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica específica; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da
assim e desassim.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o labaratório conscienciológico da sinalética parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito da heteroabordagem assistencial na ampliação das autoparapercepções.
Ciclologia: o ciclo de extrapolações paradidáticas do abordador iniciante.
Enumerologia: a alegria; a euforia; a energia; a simpatia; a sintonia; a sincronia; a sinergia.
Interaciologia: a interação abordador(a)-abordado(a).
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia.
Fobiologia: a ausência da energofobia.
Holotecologia: a energeticoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Holochacralogia; a Energossomatologia; a Experimentologia;
a Autopesquisologia; a Parafenomenologia; a Interassistenciologia; a Consciencioterapia; a Autoparapercepciologia; a Autodesassediologia; a Autocogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a pessoa abordada; a consciex.
Masculinologia: o homem; a abordagem ao homem; o abordador; o experimentador;
o energicista; o acoplamentista; o coadjutor do acoplamentista; o consciencioterapeuta; o coterapeuta; o amparador extrafísico; o evoluciente.
Femininologia: a mulher; a abordagem à mulher; a experimentadora; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a testemunha da abordagem; a paratestemunha da abordagem.
Hominologia: o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens evolutiens; o Homo
sapiens energossomaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo
sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniabordagem bioenergética = a sondagem sigilosa da energosfera
alheia; maxiabordagem bioenergética = o emprego da técnica do arco voltaico craniochacral na
cabeça de alguém.
Culturologia: a paracultura profilática das práticas bioenergéticas.
Auscultação. Dentro da Experimentologia, a auscultação bioenergética vai desde os recursos das sensações de 9 sentidos físicos, principais, do soma (visão, audição, olfação, gustação,
tato, propriocepção, cinestesia, enterorrecepção, ecolocalização), passando pelos múltiplos atributos das faculdades mentais (concentração mental, atenção, associação de ideias, memória, intuição, autojuízo crítico), até às possibilidades mais avançadas das parapercepções (assim, sinalética
parapsíquica, acoplamento áurico, clarividência facial, instalação de campo energético, psicometria, paradiagnóstico, pangrafia).
Técnica. Sob a ótica da Holossomatologia, o melhor processo direto e ostensivo de abordagem bioenergética a qualquer conscin, é a realização do arco voltaico ou a aposição, sem encostar, da mão direita sobre a fronte da pessoa – frontochacra –, estabelecendo-se a sincronização
das exteriorizações de energias e procedendo à assimilação simpática, com o objetivo de identificar e localizar os possíveis bloqueios energéticos nos hemisférios cerebrais.

Enciclopédia da Conscienciologia

42

Dedo. Pela Psicossomatologia, a abordagem inicial à discriminação das energias do cardiochacra, por exemplo, é feita pelo dedo médio da mão (esquerda, se possível).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a abordagem bioenergética, indicados para a expansão das
investigações detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
03. Abordagem da antessala: Autexperimentologia; Neutro.
04. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
05. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
07. Arco voltaico craniochacral: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Assim: Energossomatologia; Neutro.
09. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
12. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.

A PESSOA PRINCIPIANTE NAS PRÁTICAS ENERGÉTICAS
JAMAIS DEVE ESQUECER DE EXECUTAR A COMPETENTE
DESASSIMILAÇÃO SIMPÁTICA DAS ENERGIAS DA PESSOA ASSISTIDA, AO TÉRMINO DO EXPERIMENTO.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal da escala de 1 a 5, em qual nível você se
situa ante a abordagem bioenergética: na condição bloqueada ou nível 1, com percepções medíocres ou nível 2, ou dominando razoavelmente os processos parapsíquicos ou nível 5?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 819.
2. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 234 p.; glos. 25 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 7a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 48 a 50.
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ABORDAGEM CONSCIENCIAL
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A abordagem consciencial é o contato direto ou o acesso espacial e de interação de determinada consciência com outra.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo abordagem vem do idioma Francês, abordage, “ação ou efeito de
abordar”. Apareceu, no idioma Francês, no Século XVI. Surgiu, no idioma Português, no Século
XVIII. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma
coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão sinonímica da abordagem consciencial, dispostas na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Conscienciocentrologia: heteroabordagem humanista; heteroabordagem mentalsomática.
02. Conscienciometrologia: abordabilidade; acessibilidade; heteroabordagem conscienciométrica.
03. Conviviologia: abordada consciencial; acesso interconscciencial; contato interconsciencial.
04. Egocarmologia: enfoque pessoal.
05. Experimentologia: sondagem consciencial.
06. Extrafisicologia: heteroabordagem extrafísica.
07. Interassistenciologia: acareação cosmoética; acolhimento interassistencial; heteroabordagem interassistencial.
08. Intrafisicologia: contato interpessoal; heteroabordagem intrafísica.
09. Parageografologia: aproximação consciencial.
10. Pensenologia: afinização pensênica; interfusão consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas abordagem consciencial, miniabordagem consciencial e megaabordagem consciencial são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos significados do amplo universo da progressão antonímica da abordagem consciencial, dispostas na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia:
01. Conscienciocentrologia: abordagem a objetos; abordagem eletronótica.
02. Conscienciometrologia: autavaliação conscienciométrica; inabordabilidade consciencial; inacessibilidade consciencial.
03. Conviviologia: abalroamento interpessoal.
04. Egocarmologia: autabordagem intraconsciencial; autismo.
05. Experimentologia: antiabordagem consciencial.
06. Extrafisicologia: reurbex; transmigração interplanetária.
07. Interassistenciologia: desatenção interconsciencial; indiferença da consciência.
08. Intrafisicologia: isolamento humano.
09. Parageografologia: afastamento consciencial; distanciamento interconsciencial.
10. Pensenologia: repulsa consciencial.
Estrangeirismologia: o rapport; o new feeling.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocogniciologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Busquemos novas abordagens.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da megafraternidade; a abordagem pensene a pensene; os
conviviopensenes; a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade.
Fatologia: a abordagem consciencial; a abordagem física; a abordagem mental; a abordagem conscin a conscin; a abordagem mulher a mulher; a abordagem homem a homem; a abordagem mulher a homem; a abordagem homem a mulher; a abordagem adulto a criança; a abordagem criança a adulto; a abordagem da mãe ao bebê; a abordagem ao dormidor; a minivariável;
a intencionalidade; a educação pessoal; a identificação pessoal; a técnica; o holopensene (Proxêmica); o momento evolutivo (Cronêmica); a duração; a objetividade; os registros; os direitos conscienciais cosmoéticos; a surpreendência (variável); o constrangimento; o paraconstrangimento;
a empatia; a abordagem mecanicista; a heteroabordagem assistencial; a heteroabordagem consciencioterápica; a abordagem assediadora; o ataque extrafísico; a heteroabordagem conscienciométrica; a heteroabordagem parapsíquica; a abordagem fenomenológica; as categorias de abordagens; as neoabordagens; as parabordagens; a heteroabordagem holossomática.
Parafatologia: a abordagem multidimensional; a abordagem bioenergética; a abordagem retrocognitiva; a abordagem consciex a consciex; a abordagem consciex a conscin; a abordagem conscin a consciex; a heteroabordagem mentalsomática; a heteroabordagem psicossomática;
a heteroabordagem somática; o heterodespertamento extrafísico; a heteroabordagem evoluciólogoressomante; a afinização pensênica; a aposição de mãos; o arco voltaico craniochacral; o encapsulamento parassanitário; a catarse energética; a assimilação simpática (assim); a desassimilação
simpática (desassim); a abordagem culminante ao Serenão (Homo sapiens serenissimus).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das abordagens conscienciais grupais interassistenciais;
o sinergismo (trio) da abordagem amparador-assistente-amparando.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípios da Paradiplomacia.
Codigologia: o código de convivialidade; os códigos de Ética.
Tecnologia: os procedimentos técnicos da Energossomatologia.
Voluntariologia: as abordagens interassistenciais entre os voluntários da CCCI.
Laboratoriologia: as dinâmicas de parapsíquismo das ICs.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: os efeitos das energias interconscienciais nas abordagens conscienciais.
Neossinapsologia: as neossinapses evidentes nas abordagens pós-recin.
Ciclologia: o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução.
Enumerologia: o capital humano; a Sociologia Educacional; a bolsa de estudos; o curriculum vitae; as boas maneiras; a orientação escolar; o orientador educacional.
Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade.
Crescendologia: o crescendo Diplomacia-Paradiplomacia.
Legislogia: a lei da interdependência consciencial; as leis da sincronicidade universal.
Fobiologia: a ausência de antropofobia.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a socioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Experimentologia; a Consciencioterapia;
a Parapatologia; a Conscienciometrologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência abordadora; a consciência abordada.
Masculinologia: o experimentador; o pesquisador; o abordador; o pré-serenão vulgar;
o evoluciólogo; o ressomante; o Serenão; o assistente; o assistido; o amparador intrafísico; o coterapeuta; o evoluciente; o agente retrocognitor.
Femininologia: a evoluciente; a testemunha da abordagem; a paratestemunha da abordagem; a experimentadora; a pesquisadora; a evolucióloga; a Serenona; a amparadora extrafísica;
a consciencioterapeuta; a coterapeuta.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens offiexista; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens telepathicus; o Homo sapiens pangraphicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniabordagem consciencial = a leitura da pessoa, em si; megaabordagem consciencial = a vivência da pangrafia.
Culturologia: a Paracultura da Parafenomenologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a abordagem consciencial, indicados para a expansão das
investigações detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abordagem da antessala: Autexperimentologia; Neutro.
03. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
04. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
06. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
07. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
08. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
09. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
10. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.

A PARTIR DO PRINCÍPIO DE NINGUÉM EVOLUIR
SEM CONVIVER COM OUTRAS CONSCIÊNCIAS, A NATUREZA E QUALIFICAÇÃO DAS ABORDAGENS INTERCONSCIENCIAIS SÃO INARREDÁVEIS E DECISIVAS.
Questionologia. Em qual nível você se situa nas experimentações dos acoplamentos
energéticos? Quando você fará a abordagem extrafísica ao Serenão?
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ABORDAGEM CONSCIENCIOMÉTRICA
(CONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A abordagem conscienciométrica é o conjunto de procedimentos técnicos
pelos quais o conscienciômetra sonda, ausculta, raciocina, interpreta e pondera sobre a realidade
consciencial em análise, objetivando auxiliar a mensuração pela própria conscin motivada, considerando traços-força a reforçar (autotrafores), traços-fardo a superar (autotrafares) e traços faltantes a desenvolver (autotrafais), em prol da homeostase holossomática autevolutiva.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra abordagem vem do idioma Francês, abordage, “ação ou efeito de
abordar”. Apareceu, no idioma Francês, no Século XVI e no idioma Português, no Século XVIII.
O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter
conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição metria procede do mesmo
idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”.
Sinonimologia: 1. Abordagem conscienciometrológica. 2. Prática da conscienciometria. 3. Enfoque conscienciométrico.
Neologia. As 3 expressões compostas abordagem conscienciométrica, abordagem conscienciométria extemporânea e abordagem conscienciométrica oportuna são neologismos técnicos
da Conscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Inabordagem consciencial. 2. Inabordabilidade conscienciométrica.
3. Inquirimento da consciência.
Estrangeirismologia: o aproveitamento do know-how proveniente do background autovivencial; o timing da abordagem top de linha.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à acuidade tarística pró-evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conscienciometria: abordagem evoluciogênica. Há abordagens improducentes.
Coloquiologia: a análise cuidadosa do possível fogo atrás da fumaça do comportamento
humano; a atenção aos significados implícitos às caras e bocas; a decifração de manifestações fora da casinha.
Ortopensatologia: – “Excentricidade. Toda excentricidade é ambígua e carece ser dissecada com alto nível analítico, a fim de afastar os oximoros, impasses, dilemas, dúvidas, malentendidos, imprecisões e nebulosidades possíveis na abordagem à personalidade sob análise conscienciometrológica”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciometrologia; a decodificação pensênica do outro; a autovigilância quanto às mudanças de rumo das autopensenizações visando abortar autassédios; a atenção redobrada para evitar possíveis intrusões pensênicas desviantes da essência conscienciométrica em pauta; os xenopensenes; a xenopensenidade; os nexopensenes;
a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a importância da pensenização hígida do conscienciômetra; os métodos ortopensênicos na gabaritagem da Conscienciometrologia.
Fatologia: a abordagem conscienciométrica; a abordagem interassistencial ampliadora
do senso da autorrealidade; a facilitação para o descortinamento de múltiplas facetas interligadas
do microuniverso consciencial; os permeios utilizados na abordagem da consciência multifaceta-
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da; a observância à multiplicidade das tendências pessoais; os múltiplos egos sociais da conscin
interferindo na avaliação conscienciométrica; a manifestação da polivalência dificultando a distinção e a discriminação dos traços da consciência; as oscilações presentes na ambiguidade consciencial; a tenência na manutenção dos ângulos prioritários de observação; o autocentramento do
conscienciômetra; o desenvolvimento da perspicácia; o emprego pontual do tino intuitivo; as confrontações realistas; as conclusões fundamentadas em casuística pessoal; a consideração ao holoperfil, às idealizações e às realizações concretas da consciência sob análise; o foco no perfil de referência adotado no cotejo conscienciométrico; os critérios e os parâmetros utilizados na métrica
consciencial; o leque de opções técnicas para a abordagem consciencial; a atenção detalhista para
captar as sutilidades observadas; a apreensão de minúcias e particularidades reveladoras; a consideração às variáveis intervenientes na definição de diagnósticos conscienciais; o ato de saber
aproveitar brechas para adentrar cosmoeticamente o microuniverso da conscin interessada em
evoluir, porém refratária à autexposição; a utilização da inteligência evolutiva (IE) na organização
do acúmulo dos dados; os indícios da frutificação das abordagens; a perspicácia heteroconscienciométrica; o referencial conscienciométrico sólido propiciador do diagnóstico consciencial assertivo; a esfera requisitória de atributos essenciais ao conscienciômetra; os liames catalisadores
confluentes à síntese conscienciometrológica; as vias de inquirição investigatórias; os veios evidenciadores e os indicadores de gradação tangíveis à comprobação dos posicionamentos tarísticos; a análise a partir das casuísticas comportamentais do cotidiano; as atitudes tomadas; os autafloramentos inconscientes; os atos praticados; os comportamentos inescondíveis; as condutas inquestionáveis; as conquistas firmadas; as escolhas feitas; as intenções explícitas e / ou implícitas;
os posicionamentos recorrentes; as autorrealidades inafastáveis; as reverberações promovidas; os
autossensores evolutivos; a identificação das ocasiões favoráveis às abordagens conscienciais;
a dosagem precisa de tares ao interlocutor; o fato de a conscin, na infinitude evolutiva sempre ter
trafores proeminentes, trafares a descartar e trafais a serem preenchidos; a contribuição das abordagens conscienciométricas no Programa de Aceleração da Desperticidade (PROAD).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, enquanto recurso
preparatório às abordagens conscienciométricas; a habilidade na promoção de acoplamentos energéticos cosmoéticos; a capacidade na instalação de assimilações energéticas (assins); o gabarito
para promover desassimilações energéticas (desassins) instantâneas; o grau de acoplamento com
os amparadores extrafísicos; o reconhecimento das sutilezas da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a decodificação do campo bioenergético formado no exercício da conscienciometria;
a variação das percepções extrassensoriais pessoais; a exteriorização intencional de energias terapêuticas; a leitura ágil da energosfera da conscin em avaliação conscienciométrica; a discriminação da própria energia consciencial (EC); o grau de nitidez no reconhecimento das ECs; a apreensão de informações a partir de assimilação energética lúcida; as condições multidimensionais propícias à paraconexão interassistencial hígida; o vislumbre dos paravínculos interconscienciais; os
fenômenos parapsíquicos esclarecedores, patrocinados; o parapsiquismo mentalsomático; a paracaptação de ideias; o empenho na Paracriticologia Prática; a aplicação esmerada para a meta da
maior lucidez parapsíquica possível; a paraperceptibilidade auxiliando na prospecção de neoabordagens; a agudeza na transmissão de neoideias apreendidas no campo conscienciométrico; as iscagens não identificadas decorrentes da parapercepção falha; o preparo multidimensional do
conscienciômetra; a rigidez mental dificultando o acolhimento de parainspirações sadias; as distorções paraperceptivas deturpando os insights promovidos pelo amparo de função; a visão intrafisicalizada impedindo abertura de espaço mental para apreensão de parafenômenos; o desenvolvimento continuado de competências parapsíquicas; os fatores intraconscienciais e multidimensionais propícios à assertividade conscienciométrica cosmoética; as condições propícias ao trabalho ombro a ombro com a equipex amparadora nas atividades parapedagógicas da Associação Internacional de Conscienciometrologia Interassistencial (CONSCIUS); o contato com os amparadores extrafísicos nos cursos autoconscienciométricos; a paracaptação de ideias nas atividades semanais da Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica; a ampliação das parapercepções nos
workshops e nos campos bioenergéticos do Curso de Imersão em Conscienciometria.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Conscienciometrologia-evoluciogênese; o sinergismo
avaliação conscienciometrológica–autocognição; a amplitude interassistencial do sinergismo autocognição-heterocompreensão.
Principiologia: os princípios práticos da Conscienciologia; o princípio de se abster na
dúvida; o princípio “se não é bom, não serve mesmo”; o princípio cosmoético da busca do melhor para todos; o princípio de levar o melhor até as últimas consequências; os princípios da parapedagogia interassistencial; o princípio da maxifraternidade acima de tudo.
Codigologia: a aplicação pontual do código pessoal de Cosmoética (CPC); a teática do
código grupal de Cosmoética (CGC) aderido; o código de consignas cosmoéticas fortalecendo
a interconfiança nos enfoques conscienciométricos.
Teoriologia: a teoria da avaliação integral da consciência.
Tecnologia: as técnicas metodológicas da Conscienciometrologia; a técnica da conscin-cobaia; as técnicas de autavaliação pelo conscienciograma; as técnicas adotadas no recexograma; as técnicas de avaliação dos traços e valores pessoais; a técnica da identificação dos atributos pessoais perante a escala evolutiva das consciências; a técnica de desdramatização do trafar;
as técnicas da teática conscienciométrica; a técnica para a análise de comportamentos autodefensivos; a técnica para a mensuração e a revisão dos autocondicionamentos; as técnicas para
ampliar o discernimento do autotemperamento e dos perfis conscienciais; a técnica da homeostase holossomática pelo autodiagnóstico.
Voluntariologia: a especialização conscienciometrológica na formação dos voluntários
docentes da CONSCIUS; o voluntariado dos conscienciômetras.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da
Autorreeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos advindos da práxis conscienciométrica; o efeito da conscienciometria na autocura de fissuras conscienciais; o efeito bumerangue da semeadura de esclarecimento evolutivo.
Neossinapsologia: as neossinapses desconstrutoras de ideias errôneas sobre a automanifestação; as neossinapses advindas da autocognição, revitalizando a estrutura intraconsciencial.
Ciclologia: o ciclo observação multidimensional atenta–avaliação criteriosa cosmoética–parecer técnico conscienciometrológico; o ciclo análise-síntese-neoanálise.
Enumerologia: a argúcia na averiguação; a argúcia na apreensão; a argúcia na avaliação; a argúcia na ponderação; a argúcia na mensuração; a argúcia no autoposicionamento; a argúcia na cosmoeticidade.
Binomiologia: o domínio do binômio assim-desassim; o binômio autodesassedialidade–
–competência assistencial.
Interaciologia: a interação abordagem conscienciométrica–aprofundamento intraconsciencial; a interação conscienciometria–ampliação da autocognição.
Crescendologia: o crescendo da percuciência do conscienciômetra no olhar assistencial; o crescendo olhar panorâmico dos detalhes–visão panorâmica das complexidades; a compreensão gradual do crescendo da escala evolutiva das consciências.
Trinomiologia: o trinômio perscrutar-apreender-esclarecer; o trinômio autoconcentração–atenção fixada–lucidez.
Polinomiologia: o polinômio necessidades–interesses–preferências–escolha feita; o polinômio casuística-referencial-técnica-metodologia.
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Antagonismologia: o antagonismo preconceito na investigação / acerto na interpretação; o antagonismo monovisão / cosmovisão.
Paradoxologia: o paradoxo de aprofundar a autocognição ao adentrar a intraconsciencialidade alheia.
Politicologia: a conscienciocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a cognocracia;
a autodiscernimentocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: as leis da evolução consciencial; a consideração lúcida sobre a lei de causa
e efeito.
Filiologia: a conscienciofilia; a intelectofilia; a autopesquisofilia; a cogniciofilia; a discernimentofilia; a perceptofilia; a taristicofilia.
Fobiologia: as fobias atravancadoras do autaprofundamento na heteroconscienciometria;
a fobia à autexposição; a criticofobia; a fobia à possibilidade de exclusão grupal.
Sindromologia: o contributo para superação da síndrome da mediocrização existencial.
Maniologia: as manias atravancadoras da interassistência tarística; a mania de controle;
a mania de querer sempre agradar o outro; a mania do oba-oba; a evitação dos sintomas típicos da
lalomania.
Mitologia: a desmistificação de mitos pessoais atravancadores da autonomia evolutiva.
Holotecologia: a conscienciometroteca; a analogoteca; a atributoteca; a metodoteca;
a parapedagogoteca; a pensenoteca; a recinoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Cosmovisiologia; a Evidenciologia; a Autodiscernimentologia; a Lucidologia; a Percucienciologia; a Interassistenciologia; a Parapedagogiologia; a Recinologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial;
a conscin autopesquisadora lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin autorrevezadora multiexistencial; a conscin retomadora de tarefas iniciadas em existências pretéritas.
Masculinologia: o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o docente conscienciológico; o agente retrocognitor; o reeducador; o escritor; o revisor; o amparador intrafísico; o compassageiro evolutivo; o mediador; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o intelectual; o pensador; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;
o projetor consciente; o verbetólogo; o verbetógrafo; o pesquisador; o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a docente conscienciológica; a agente retrocognitora; a reeducadora; a escritora; a revisora; a amparadora intrafísica; a compassageira evolutiva; a mediadora; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a intelectual; a pensadora; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a verbetóloga; a verbetógrafa; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens
analyticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiens;
o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: abordagem conscienciométrica extemporânea = o conjunto de procedimentos inapropriados ou infrutíferos ao contexto, momento ou circunstância da conscin em análise, empregados por meio de ações inadequadas pelo conscienciômetra; abordagem conscienciométrica oportuna = o conjunto de procedimentos profícuos à frutificação evolutiva no contexto,
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momento e circunstância da conscin em análise, empregados por meio de ações lúcidas pelo conscienciômetra.
Culturologia: o autempenho na perpetuação da cultura do conscienciometria interassistencial; a cultura da continuidade evolutiva ininterrupta; a cultura da valorização do autoconhecimento; a manutenção da cultura da criticidade cosmoética; a postura teática pró-desarticulação
da cultura da banalização dos atributos intraconscienciais conquistados; o incentivo à cultura da
priorização evolutiva; o posicionamento autocrítico lúcido perante a manifestação dos idiotismos
culturais.
Caracterologia. Perante a Cosmovisiologia, a consciência multifacetada é, concretamente, de caráter amensurável, porém, a partir das evidências factuais constatadas no confor e na repercussão da manifestação consciencial, abordagens conscienciométricas viabilizam traçar esboço
caricato aproximado da constituição do microuniverso intraconsciencial.
Tipologia. Segundo a Evidenciologia, eis, na ordem alfabética, 20 possíveis tipos de reflexos da manifestação consciencial, úteis para observação na sondagem inicial e, também, a serem considerados nas demais etapas, visando a abordagem conscienciométrica evolutivamente
profícua:
01. Aura: o envoltório energético; a irradiação das energias; a força presencial.
02. Biografia: a ancestralidade; a educação familiar; o histórico da vida atual.
03. Companhias: os parceiros; as pessoas do trato íntimo; a vincularidade consciencial.
04. Contextura: a idade; a classe social; a estirpe; a mesologia na qual vive.
05. Desafios: as demonstrações de desassombro; os temores; a audácia.
06. Falas: os pronunciamentos; os discursos habituais; as opiniões.
07. Filosofia: o modo de vida; os ditames morais; os preceitos éticos.
08. Gostos: as simpatias; as ojerizas; a preferência.
09. Hábitos: o padrão de comportamento; os costumes; os automatismos.
10. Holopensene: a atmosfera energética do local; os pensamentos predominantes; os
sentimentos reinantes.
11. Linguagem: o repertório vocabular; os neuroléxicos; o código linguístico.
12. Modelos: os padrões adotados; os ídolos; o modelo de líder estimado.
13. Ocupação: os trabalhos já feitos; as funções exercidas; a atividade profissional.
14. Pendores: os talentos; as inaptidões; a predisponência.
15. Prospectivas: os projetos; os planos de vida; a projeção do futuro.
16. Realizações: os sucessos; os fracassos; a completude.
17. Sensibilidade: as afeições; as suscetibilidades; a empatia.
18. Trejeitos: os gestos; as expressões fisionômicas; a movimentação corporal.
19. Valores: a motivação; os interesses; os valores; as ambições primeiras.
20. Visual: o aspecto exterior; a aparência; a apresentação pessoal.
Taxologia. Consoante a Autodiscernimentologia, eis, em ordem alfabética, 30 variáveis
seguidas de parâmetros gradativos de medidas, indicados para dimensionar determinada evidência
ou aquilatar a linha de inquirição no intuito de promover diagnósticos mais precisos:
01. Acréscimo: os aditamentos; a escalada.
02. Amplitude: as proporções; a extensão.
03. Atenuante: os antecedentes; a justificabilidade cosmoética.
04. Cadência: as situações sucessivas; o ritmo.
05. Carga: os gravames; o ônus.
06. Categoria: os desempenhos; o gabarito.
07. Consistência: as bases firmes; a solidez.
08. Constância: os prosseguimentos; a continuidade.
09. Custo: os débitos; o peso.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Desdobramento: as consequências; a perpetuação.
Durabilidade: os eventos perduráveis; a resistência.
Elevação: as subidas no ranque; o ponto culminante.
Expressividade: as experiências precedentes; o cabedal cognitivo.
Extensibilidade: as ramificações; o alcance.
Força: as retumbâncias; a robustez.
Frequência: as oscilações; a assiduidade.
Grandeza: os esplendores; a imponência.
Intensidade: os amplificadores; a veemência.
Montante: os números; a quantia.
Natureza: as características; a essência.
Patamar: os degraus galgados; o grau alcançado.
Percentual: as taxas; o saldo.
Período: os decursos; o tempo percorrido.
Potencial: as possibilidades; a capacidade.
Profundidade: as reentrâncias; o aprofundamento.
Progressividade: os avanços; o crescimento gradual.
Prontidão: os movimentos rápidos; a agilidade.
Sustentabilidade: as repetições continuadas; o fôlego.
Veemência: os empenhos; o viço.
Vultuosidade: os intumescimentos; o volume.
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 abordagem conscienciométrica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, das conscins pesquisadoras, mulheres e homens
interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Acurácia consciencial: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Ádito ideativo cosmovisiológico: Paradidaticologia; Homeostático.
04. Amensurabilidade: Cosmovisiologia; Neutro.
05. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
06. Conscienciômetra: Conscienciometrologia; Homeostático.
07. Empatia interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Hiperacuidade analítica: Percucienciologia; Homeostático.
09. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
10. Lupa maturológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
11. Medida conscienciológica: Conscienciometrologia; Neutro.
12. Olhar conscienciométrico: Conscienciometrologia; Homeostático.
13. Realismo cosmoético: Lucidologia; Homeostático.
14. Sectarismo despercebido: Antiuniversalismologia; Nosográfico.
15. Vivência cotidiana autopesquisística: Autopesquisologia; Neutro.

A ABORDAGEM CONSCIENCIOMÉTRICA, ADEQUADAMENTE
APLICADA, CONSTITUI-SE EM TARES INTERASSISTENCIAL
DE RELEVÂNCIA ÍMPAR À PROMOÇÃO DO AUTODISCERNIMENTO CONSCIENCIAL E RENOVAÇÃO PRÓ-EVOLUTIVA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a abordagem conscienciométrica na
condição de recurso tarístico de ponta? Já obteve benefício relevante à autevolução, advindo de
tal prática?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Adriana; Sensos Evolutivos & Contrasensos Regressivos: O Estudo Contraponteado do Autodiscernimento quanto à Maturidade Consciencial; pref. Antonio Pitaguary; revisores Dayane Rossa; et al.; 640 p.; 3 seções
44 caps.; 9 citações; 391 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 8 tabs.; 22,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 312, 376, 377 e 403.
2. Oliveira, Nilse; Fatores Congruentes à Assertividade Conscienciométrica Cosmoética; Artigo; Glasnost;
Revista; Públicação Técnico-Científica de Conscienciometrologia (II Simpósio Internacional de Conscienciometrologia);
Anuário; Ano 2; N. 2; 1 E-mail; 1o enus.; 5 refs.; Associação Internacional do Conscienciometria Interassistencial
(CONSCIUS); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2016; páginas 5 a 13.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
20 a 23.
4. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.144 a 1.146.
5. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 670.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 70 e 327.
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ABORDAGEM DA ANTESSALA
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A abordagem da antessala é o contato, enfoque, análise, sondagem e interpretação pesquisística, inicial, preliminar ou introdutória ao conhecimento de determinado objeto
de interesse ou megafoco da investigação.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo abordagem vem do idioma Francês, abordage, “ação ou efeito de
abordar”. Apareceu, no idioma Francês, no Século XVI. Surgiu, no idioma Português, no Século
XVIII. O prefixo ante procede do idioma Latim, ante, “em frente de; antes de”. A palavra sala
provém do idioma Francês, salle, “compartimento principal de determinada sala ou apartamento”.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Abordagem da antecâmara; abordagem preliminar. 02. Abordagem
introdutória. 03. Abordagem preambular. 04. Abordagem prévia. 05. Sondagem preliminar. 06.
Auscultação preliminar. 07. Enfoque preliminar. 08. Heteroabordagem prévia; heteravaliação
preliminar. 09. Investigação prévia. 10. Aproximação pesquisística.
Neologia. As 3 expressões compostas abordagem da antessala, abordagem da antessala
sigilosa e abordagem da antessala pública são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 01. Abordagem posterior. 02. Abordagem posfacial. 03. Sondagem
posterior. 04. Auscultação posterior. 05. Heteravaliação posterior. 06. Investigação posterior.
07. Distanciamento pesquisístico. 08. Inabordabilidade pesquisística. 09. Abordagem máxima.
10. Abordagem integral.
Estrangeirismologia: o rapport com o objeto novo; a approach técnica inicial; a sondagem do objeto pela Internet; o megalocus da intencionalidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autexperimentologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal acolhedor da Autexperimentologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade.
Fatologia: a abordagem da antessala; a abordagem pessoal; a abordagem grupal; a abertura dos acessos interativos com o objeto de pesquisa; os aspectos mais chamativos das observações ainda inconclusivas; os detalhes originais detectados de imediato no objeto; as singularidades entrevistas no interesse megafocal; o objeto físico; o objeto social; o objeto abstrato; o objeto
evolutivo; os primeiros passos na direção correta da marcha investigativa; os recursos dos sentidos físicos aplicados às pesquisas; as associações dos potenciais disponíveis aplicadas ao objeto
sob análise; a associação das melhores iniciativas técnicas do momento evolutivo; as múltiplas
viabilidades apresentadas; o propósito pesquisístico definido; o multiescrutínio preliminar; a megafocagem inicial; a holoconcentração no objeto; o descortino escancarado da Analítica, da Hermenêutica e da Exegética; a fundamentação das argumentações de defesa das pesquisas.
Parafatologia: os recursos das percepções parapsíquicas aplicados às pesquisas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as
assins; as desassins pessoais; as desassins grupais; os acoplamentos energéticos; o campo energético; os desbloqueios das ECs.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica.
Tecnologia: as técnicas da abordagem inicial; a técnica do detalhismo; a técnica da
exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia.
Efeitologia: o efeito halo da abordagem da antessala.
Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas técnicas.
Enumerologia: o método exegético; a dúvida cartesiana; o levantar da dúvida; o estar
com a pulga atrás da orelha; o caso de consciência; o ato de ser céptico; o ato de pôr de quarentena.
Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica.
Interaciologia: a interação pesquisística profunda consciência pesquisadora–objeto de
pesquisa.
Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada.
Trinomiologia: o trinômio ações-reações-opiniões; o trinômio clareza-objetividade-realismo.
Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro.
Paradoxologia: o paradoxo do objeto-recepção ser, ao mesmo tempo, objeto-encaminhamento.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a cognofilia.
Holotecologia: a pesquisoteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; a metodoteca; a argumentoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Intrafisicologia;
a Fenomenologia; a Parafenomenologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Conscienciometrologia; a Cosmogramologia.
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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens apportator; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens hermeneuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: abordagem da antessala sigilosa = a sondagem técnica embasada em procedimentos discretos, sutis, pontuais; abordagem da antessala pública = a sondagem técnica embasada em procedimentos públicos, explícitos, cosmovisiológicos.
Culturologia: a Multicultura da Experimentologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a abordagem da antessala, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
03. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
04. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
05. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
07. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
08. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
11. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.

A ABORDAGEM DA ANTESSALA, PESSOAL OU GRUPAL,
É A PRIMEIRA INICIATIVA INTELIGENTE PARA A IMPLANTAÇÃO DE QUALQUER PESQUISA DE VULTO NO UNIVERSO DAS EXPERIMENTAÇÕES CONSCIENCIOLÓGICAS.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal, primária, de 1 a 5, em qual nível você,
leitor ou leitora, se situa ante as abordagens da antessala? As pesquisas prosseguem a partir de
tais abordagens?
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ABORDAGEM DA OPORTUNIDADE
(AUTOLUCIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A abordagem da oportunidade é a demonstração da capacidade de a conscin, homem ou mulher, enxergar a chance evolutiva no entorno e perante as ocorrências na cotidianidade, possibilitando transformar qualquer ambiente ou acontecimento em ensejo construtivo
ao extrair o melhor proveito da situação, de modo atuante e benéfico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo abordagem deriva do idioma Francês, abordage, “ação ou efeito de abordar”. Surgiu no Século XVI. O termo oportunidade provem do idioma Latim, opportunitas, “oportunidade; ocasião favorável”. Surgiu em XV.
Sinonimologia: 1. Prisma da oportunidade. 2. Perspectiva evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas abordagem da oportunidade, abordagem da oportunidade elementar e abordagem da oportunidade avançada são neologismos técnicos da Autolucidologia.
Antonimologia: 1. Abordagem regressiva. 2. Enfoque desvantajoso.
Estrangeirismologia: a open mind; o know how evolutivo; o modus vivendi produtivo;
o insight promissor; a mentalidade large; o timing consciencial; o best effort interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às oportunidades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Dificuldade,
não. Oportunidade. Oportunidade: momento presente. Há sempre oportunidades. Aproveitemos
as oportunidades. Oportunidade: escolha pessoal.
Coloquiologia: o amparador aproveita até o berro do boi; 3 coisas jamais voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida; fazer do limão a limonada.
Citaciologia: – “Pequenas oportunidades são muitas vezes o começo de grandes empreendimentos” (Demóstenes, 384 a.e.c.–322 a.e.c.). “Nada se desperdiça tantas vezes e inexoravelmente como as oportunidades que se nos revelam todos os dias” (Marie von Ebner-Eschenbach,
1830–1916).
Filosofia: o Abertismo; o Alocentrismo; o Humanismo; o Atacadismo Consciencial;
o Traforismo; o Utilitarismo; o Pragmatismo; o Realismo; o Tenepessismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da percepção evolutiva; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a abordagem da oportunidade; a atitude positiva; o olhar desassediado; o lado
aproveitável das situações; a chance evolutiva; a brecha da renovação; a ocasião favorável; o momento oportuno; o antidesperdício; a capacidade transformadora; a reversão do quadro; a capacidade de dar a volta por cima; o enfoque sadio; o foco no benéfico; a proatividade; o diferencial
da atuação consciencial; o empenho otimizador; a autodisposição edificante; a autoliderança.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inteligência evolutiva (IE); as energias conscienciais bem aplicadas; o parapsiquismo interassistencial; a conexão
com o amparo extrafísico; as inspirações interassistenciais; a Higiene Consciencial; a desassedialidade; a identificação das sincronicidades; as paravivências elucidadoras; os parafatos esclarece-
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dores; a recuperação de cons; o aprendizado do Curso Intermissivo (CI); o fluxo evolutivo pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo extraconsciencialidade-intraconsciencialidade; o sinergismo autorresolução-solucionática; o sinergismo abertismo-flexibilidade; o sinergismo autodesassédio-heterodesassédio; o sinergismo equilíbrio-amparo; o sinergismo visão-ação.
Principiologia: o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) atuante.
Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da inteligência evolutiva;
a teoria da coerência; a teoria da evolução consciencial por meios cosmoéticos.
Tecnologia: a técnica de associação de ideias evolutivas; a técnica de viver evolutivamente; a técnica da evitação da perda das oportunidades evolutivas; a técnica da teática conscienciológica; a técnica de emprego do trafor; as técnicas de ampliação da lucidez.
Voluntariologia: o voluntariado e o paravoluntariado motivadores da abordagem da
oportunidade do trabalho interassistencial.
Laboratoriologia: as autorreflexões bem assistidas realizadas nos laboratórios conscienciológicos de autopesquisa; os acertos interconscienciais realizados nos laboratórios conscienciológicos grupais.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito benéfico da abordagem da oportunidade.
Neossinapsologia: as paraneossinapses desenvolvidas no Curso Intermissivo; as neossinapses criadas pelo estudo das verpons e pela prática da tenepes.
Ciclologia: o ciclo do aprendizado evolutivo; o ciclo das abordagens construtivas; o ciclo experimental da evolução pessoal; o ciclo das repetições seriexológicas; o ciclo das interpretações dos acontecimentos; o ciclo das oportunidades cosmoéticas; o ciclo das autorreflexões.
Enumerologia: a abordagem da oportunidade na infância; a abordagem da oportunidade na juventude; a abordagem da oportunidade na adultidade; a abordagem da oportunidade na
meia-idade; a abordagem da oportunidade na velhice; a abordagem da oportunidade na pré-dessomática; a abordagem da oportunidade na doença.
Binomiologia: o binômio abordagem da oportunidade–equilíbrio constante; o binômio
poder transformador–poder realizador; o binômio reflexão-neoabordagens.
Interaciologia: a interação aproveitamento-rendimento; a interação trafor-construtividade; a interação reciclagem da abordagem–adaptação consciencial; a interação ver-enxergar.
Crescendologia: o crescendo pontual-geral; o crescendo circunstancial-continuado;
o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo teoria-teática; o crescendo sobreviver-viver;
o crescendo humano-consciencial; o crescendo experiência de vida–experiência holobiográfica.
Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio vontade-intenção-organização;
o trinômio critério-escolha-resultado; o trinômio visão-ideação-consecução.
Antagonismologia: o antagonismo oportunidade aproveitada / oportunidade desperdiçada; o antagonismo apriorismose / tábula rasa; o antagonismo ter sorte / criar a oportunidade;
o antagonismo fantasia rígida / realidade flexível; o antagonismo visão ampla / detalhe incômodo; o antagonismo filosofia da fartura / filosofia da carência.
Paradoxologia: o paradoxo de resultados profícuos vindos de contextos desfavoráveis.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo no dia a dia.
Filiologia: a neofilia; a reciclofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a eliminação das fobias regressivas.
Sindromologia: a superação da síndrome do negativismo; a eliminação da síndrome da
mediocrização existencial.
Maniologia: o fim da monomania, nosomania e fracassomania.
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Holotecologia: a pensenoteca; a metodoteca; a lucidoteca.
Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Amparologia;
a Adaptaciologia; a Pensenologia; a Reciclologia; a Voliciologia; a Desassediologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin aberta; a pessoa produtiva.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
determinator; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: abordagem da oportunidade elementar = a escolha de alimentos saudáveis e da prática de exercícios físicos na manutenção da homeostase holossomática; abordagem
da oportunidade avançada = o acolhimento e a reflexão das heterocríticas recebidas renovando
comportamento disfuncional.
Culturologia: a cultura da evolutividade; a cultura do antidesperdício; a cultura da
produtividade consciencial; a cultura do aproveitamento do momento evolutivo.
Cotidiano. De acordo com a Autolucidologia, eis, na ordem alfabética, 7 exemplos da
abordagem da oportunidade na vida cotidiana:
1. Apagão: aproveitar a queda da energia elétrica para fazer reflexão.
2. Dessoma: aproveitar a dessoma do amigo para pensar em como viver melhor.
3. Enchente: aproveitar as notícias sobre enchente para valorizar o aconchego do lar.
4. Exames: aproveitar os resultados positivos de saúde para melhorar os autocuidados.
5. Fila: aproveitar a fila de espera para autavaliar o nível da autorganização íntima.
6. Presente: aproveitar o mimo recebido para retornar assistência ao presenteador.
7. Teste: aproveitar o ambiente da prova para treinar a eficácia do EV pessoal.
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Enfoque. Em qualquer contexto, há sempre a abordagem da oportunidade a ser identificada pela consciência predisposta a aproveitar todo momento evolutivo de modo favorável.
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 abordagem da oportunidade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
03. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Abordagem relevante: Autopriorologia; Homeostático.
05. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
06. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
07. Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
09. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
10. Janela de oportunidade: Evoluciologia; Homeostático.
11. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Oportunidade de viver: Proexologia; Homeostático.
13. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
14. Realização humana: Intrafisicologia; Neutro.
15. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.

A ABORDAGEM DA OPORTUNIDADE TRANSFORMA QUALQUER FATOR EXISTENCIAL EM POSSIBILIDADE EVOLUTIVA NA VIDA DA CONSCIN LÚCIDA, ATENTA E PREDISPOSTA A APROVEITAR ENSEJOS E RECURSOS À MÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a abordagem da oportunidade na vida diária? Quais têm sido os resultados concretos dessa postura evolutiva?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 263 e 264.

K. A.
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ABORDAGEM DE AMPLIAÇÃO DA LUCIDEZ
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A abordagem de ampliação da lucidez é a técnica de a consciência assistente, intra ou extrafísica, promover o acoplamento energético corono-frontochacral junto ao(s)
assistido(s) predisposto(s), no intuito de favorecer-lhe(s) a expansão da lucidez mentalsomática
dinamizadora da racionalidade, do discernimento e da cognição em patamar superior.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo abordagem vem do idioma Francês, abordage, “ação ou efeito de
abordar”. Surgiu no Século XVI. A palavra ampliação deriva do idioma Latim, ampliatio, de ampliare, “ampliar, aumentar; acrescentar; exagerar”. Apareceu no Século XV. O vocábulo lucidez
provém também do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente;
manifesto”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Abordagem da amplificação do discernimento. 2. Abordagem do
compartilhamento da lucidez. 3. Abordagem da melhoria da autoconsciência.
Neologia. As 3 expressões compostas abordagem de ampliação da lucidez, abordagem
de ampliação da lucidez varejista e abordagem de ampliação da lucidez atacadista são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Abordagem da intrusão assediadora. 2. Abordagem da obnubilação
consciencial.
Estrangeirismologia: o upgrade consciencial; o curriculum vitae assistencial; o new
breakthrough assistencial; o modus operandi interassistencial; o rapport energético interconsciencial; o consciential power; o strong profile interassistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à interassistencialidade energossomática.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Interassistir
é interagir. Ouvir: oportunidade interassistencial. Intercambiemos nossas energias. Assistência
requer autolucidez.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; a amplitude autopensênica; a força da pensenidade lúcida; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os energopensenes;
a energopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os propensenes; a propensenidade; os superpensenes; a superpensenidade; os hipopensenes;
a hipopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; as
fôrmas holopensênicas homeostáticas; a assepsia energética dos holopensenes; o holopensene megafraterno acolhedor; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a abordagem de ampliação da lucidez; a megafocagem assistencial no circuito coronofrontal assistido-assistente; o respeito do assistente à autonomia consciencial do assistido sem criar dependências; o amadurecimento e o exemplarismo da consciência assistente; a responsabilidade autevolutiva; o fato de a maioria das conscins não manter a lucidez contínua e equilibrada o tempo todo na vida intrafísica; os variegados níveis de lucidez ainda não recuperados do
assistido sendo a justificativa da abordagem interassistencial; a predisposição ou o nível de abertismo da consciência assistida para o melhor aproveitamento da interação assistencial; o abertismo consciencial sendo atributo ínsito ao livre arbítrio pessoal; o epicentrismo assistencial lúcido;
a descensão cosmoética; a autopercepção do funcionamento da dinâmica intraconsciencial; a autocognição para decidir de modo mais preciso acerca do destino evolutivo pessoal; a automoti-
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vação da conscin assistida em alcançar neopatamar de manifestação; o assistente capaz de perceber o assistido igual a si mesmo; o senso universalista; o egocídio cosmoético; a intencionalidade
policármica; o fato de a interassistencialidade ser instrumento indispensável à evolução; o fato de
haver assistência invisível para a dimensão humana; o padrão de isenção na assistência refletindo
o nível evolutivo do assistente; o fato de não existir isenção absoluta na assistência interconsciencial no estágio do pré-serenismo; o fato de a dimensão intrafísica ser lugar onde ocorrem encontros entre consciências de níveis evolutivos diferentes; a convivência conjunta oportunizando
a aplicação da abordagem de ampliação da lucidez de maneira mais ampla; a lucidez expandida
possibilitando a autorientação e o autesclarecimento das prioridades evolutivas pela consciência
assistida; o uso positivo das próprias energias na vida intrafísica; o arrimo interconsciencial assistencial teático; o exercício da condição de assistente tendo como pré-requisito ter vivenciado
a condição de assistido; o caminho para a Autotransafetivologia.
Parafatologia: a qualificação interassistencial pelo acoplamento dos chacras superiores
assistente e assistido; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autodomínio energossomático; a sustentabilidade consciencial na vida humana pela mobilização básica de energias (MBE) voluntária, repetida, regular e crescente;
o grau da força presencial da conscin lúcida; os desbloqueios energéticos corticais patrocinados;
a promoção do irrompimento paracerebral; a interação autêntica de consciex para consciex; a qualidade das energias exteriorizadas refletindo o nível evolutivo do assistente e o mérito do assistido; as energias qualificadas enquanto bem maior da consciência em qualquer dimensão; a prática
da tenepes potencializando a abordagem de ampliação da lucidez; a neuroectoplasmia; a aplicação
das energias conscienciais (ECs) enquanto principal instrumento dos desassédios interconscienciais; a anulação do fluxo de inspirações baratrosféricas; o marco referencial de manifestação mais
evoluído para a consciência assistida a partir do extrapolacionismo parapsíquico; a recuperação
de cons magnos; a intensidade e frequência energética necessárias ao aumento da lucidez e expansão da consciência; os campos energéticos interassistenciais instalados para fins específicos;
a manutenção dos atributos conscienciais do assistente na dimensão de manifestação do assistido;
a possibilidade de despertamentos, resgates extrafísicos e catálises evolutivas a partir da parapresença do assistente; a autoconsistência interassistencial do amparador extrafísico ao transformar
o assediador em assistido; o acúmulo de experiências extrafísicas do assistente embasando o nível
da qualidade de manifestação pessoal; a abordagem de ampliação da lucidez sendo facilitada pela
proximidade entre as dimensões de manifestação do assistente e do assistido; a Pré-Intermissiologia; a ciência quanto ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o acesso à Central
Extrafísica de Energias (CEE); o Serenão sendo modelo exemplar e avançado de consciência assistente.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-energia-lucidez; o sinergismo amparador extrafísico–assistente humano–consciência assistida; o sinergismo megatrafor–força presencial; o sinergismo patológico insatisfação-autoconflito; o sinergismo homeostático autadaptação-anticonflito.
Principiologia: o princípio da intransferibilidade evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD); o princípio da convivialidade interconsciencial; o princípio interassistencial de o menos doente assistir o mais doente; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio básico da megafraternidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do assistente capaz de implementar
a abordagem de ampliação da lucidez.
Teoriologia: a teoria dos elementos essenciais do Cosmos: consciência e energia; a teoria da vida humana energossomática; a teoria da solidariedade interassistencial multidimensional; a teoria da evolução consciencial; a teoria da desassedialidade.
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Tecnologia: a técnica da aplicação das ECs; a técnica do auxílio isento; a técnica da
soltura energossomática; a técnica da assim-desassim; a técnica da megaeuforização; a técnica
da energização a 3; as técnicas das 40 manobras energéticas; a técnica da tenepes; a técnica do
arco voltaico craniochacral; as técnicas consciencioterápicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico
da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito da heteroabordagem assistencial na ampliação das autoparapercepções; os efeitos imediatos da aplicação das ECs; o efeito da assistência policármica e universalista na Cosmovisiologia Pessoal; os efeitos interassistenciais do abertismo consciencial;
o efeito da autoconfiança nas próprias energias no êxito da interassistência.
Neossinapsologia: as paraneossinapses advindas das vivências interassistenciais.
Ciclologia: o ciclo preponderante assistido-assistente; os ciclos de qualificação das tarefas interassistenciais; o ciclo assistência recebida–assistência retribuída; o ciclo amparador
intrafísico–amparador extrafísico; o ciclo erradicação dos precedentes pensênicos da Baratrosfera–assistência aos procedentes da Baratrosfera.
Enumerologia: a interassistencialidade; a solidariedade; a exemplificação; o autodiscernimento; a holomaturidade; as autopriorizações; a autevolução.
Binomiologia: o binômio interassistencialidade-serenidade; o binômio cosmocognição-autossegurança; o binômio intenção sadia–profilaxia do erro; o binômio autoconsciencialidade-Conscienciologia; o binômio autodiscernimento-assertividade; o binômio potência energossomática–autodiscernimento cosmoético.
Interaciologia: a interação assediador-assistido-assistente; a interação amplificador da
consciencialidade–extrapolação evolutiva; a interação consciência assistente–amparo de função;
a interação minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação
Energossomatologia-Cosmoeticologia.
Crescendologia: o crescendo consciência assistível–consciência assistida–consciência
assistente; o crescendo autoinconflitividade-interassistencialidade; o crescendo cosmovisão-sobrepairamento; o crescendo EV–sinalética energética.
Trinomiologia: o trinômio lucidez-autoconfiança-autossuperação; o trinômio autodomínio energético–autoconsciencialidade–produtividade interassistencial; o trinômio autoconscientização–megafoco–momento evolutivo; o trinômio compreensão-cooperação-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-autodiscernimento-holomaturidade;
o polinômio problema-desafio-autodeterminação-solução; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio Somatologia-Energossomatologia-Psicossomatologia-Mentalsomatologia.
Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo sobrepairamento
/ autassédio; o antagonismo restringimento intrafísco / expansão da consciência; o antagonismo
egocentrismo / altruísmo; o antagonismo recepção / doação; o antagonismo uso interassediador
das ECs / uso interassistencial das ECs; o antagonismo autoinstintividade / autotransafetividade.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido.
Politicologia: a assistenciocracia; a energocracia; a projeciocracia; a maxiproexocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da retribuição; a lei de causa
e efeito; a lei da empatia; a lei do maior esforço interassistencial.
Filiologia: a energofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia; a neofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a energofobia; a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a gnosiofobia; a autoconscienciometrofobia.
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Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de burnout; a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a superação da egomania.
Holotecologia: a energossomatoteca; a fenomenoteca; a interassistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Holomaturologia; a Energossomatologia;
a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometria; a Perfilologia; a Conviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência cabeça-energética; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser desperto; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; o ser interassistencial; a conscin
minipeça interassistencial multidimensional; a consciência magnânima; a semiconsciex; o ser
evoluciólogo.
Masculinologia: o acoplamentista; o energicista; o sinergicista evolutivo; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o reeducador; o epicon
lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o voluntário.
Femininologia: a acoplamentista; a energicista; a sinergicista evolutiva; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a reeducadora; a epicon
lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens pacificus; o Homo
sapiens maxifraternus; o Homo sapiens energisator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens accouplementator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: abordagem de ampliação da lucidez varejista = a do assistente acoplando
energeticamente com a consciência assistida individualmente; abordagem de ampliação da lucidez atacadista = a do assistente acoplando energeticamente com várias consciências assistidas ao
mesmo tempo.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade universalista; a cultura do autodomínio energossomático; a cultura da autoconscientização multidimensional (AM); a cultura da autevolução lúcida.
Confluenciologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, em ordem alfabética 9 circunstâncias propícias à abordagem de ampliação da lucidez:
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1. Amizade. O amigo, ao manter escuta ativa de vivências pessoais, estabelecendo acoplamento e intercâmbio energéticos e compartilhando a lucidez favorecedora da ampliação do autoconhecimento.
2. Amparo. O amparador extrafísico, ao inspirar a consciência intrafísica, em vigília física ordinária ou projetada, em atuação nos resgates extrafísicos, expandindo a lucidez e o autodiscernimento, possibilitando a vivência do nível e da dimensão consciencial de manifestação do
amparador.
3. Cotidianidade. A consciência, ao despertar para as interações energéticas, exteriorizando padrão de energias homeostáticas, melhorando os ambientes freqüentados e a lucidez das
consciências ali presentes.
4. Educação. Os pais, ao cuidar dos filhos, exemplificando a maturidade e experiência
de vida, servindo-lhes de referência para analisarem as próprias experiências e decidirem com
mais assertividade o futuro evolutivo.
5. Iscagem. O assistente, ao atuar junto ao amparador extrafísico em situações emergenciais, ao modo de pronto-socorro ambulante para consciências extrafísicas necessitadas, encaminhando-as à ofiex, se já possui e quando for o caso.
6. Pedagogia. O educador, ao incentivar os educandos a se exporem, a analisarem criticamente as realidades personalíssimas dentro do ambiente pedagógico onde prevalece o debate
aberto e antirrepressor.
7. Relacionamento. A dupla evolutiva, ao assistir-se mutuamente em clima de cooperação, favorecendo as autossuperações evolutivas recíprocas.
8. Tenepes. O tenepessista, ao assimilar a consciência extra ou intrafísica projetada doente e desequilibrada, acolhendo-a na energosfera pessoal, gerando o despertamento da consciência assistida para a realidade consciencial.
9. Terapia. O terapeuta ao contribuir para as descobertas e resoluções evolutivas prioritárias dos pacientes, dentro de campo energético interassistencial.
Condições. Segundo a Assistenciologia, eis, em ordem alfabética, 7 condições necessárias à abordagem de ampliação da lucidez:
1. Amparo. Autoconscientização de participação em equipe interassistencial multidimensional lúcida.
2. Autoconfiança. Confiança nas próprias energias na realização dos efeitos assistenciais almejados.
3. Autocontrole. Mobilização desimpedida das energias conscienciais pela vontade
e manutenção da autolucidez.
4. Parapercepção. Sensibilidade quanto às energias pessoais, alheias e dos ambientes.
5. Teática. Prática do saber evolutivo prioritário.
6. Universalismo. Abordagem pessoal a toda consciência com a mesma disposição de
ânimo interassistencial, independente da condição evolutiva.
7. Verbação. Autexemplarismo exposto na fala após as ações pessoais, de modo coerente, quanto às autoconvicções amadurecidas.
Conquista. A aplicação da abordagem de ampliação da lucidez transforma-se em hábito
sadio inerente a todos os níveis evolutivos assistenciais e presentes nas manifestações da consciência madura enquanto conquista evolutiva.
Solidariedade. Constitui trabalho de solidariedade voluntária e lúcida, doação abnegada
a partir da minipeça assistencial junto ao maximecanismo evolutivo.
Sabedoria. Na Era das Reurbanizações Extrafísicas e do convívio mais estreito com
consciências reurbanizadas (consréus), urge sabermos aplicar técnicas assistenciais mais eficientes e diretas em favor dos demais, respeitando as autonomias conscienciais e evolutivas alheias.

Enciclopédia da Conscienciologia

66

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 abordagem de ampliação da lucidez, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Centrifugação do egão: Egologia; Homeostático.
06. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Endovisão: Autopesquisologia; Neutro.
08. Energia consciencial livre: Energossomatologia; Neutro.
09. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
10. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
13. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Parainterceptação desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
15. Usina consciencial: Energossomatologia; Neutro.

INTERASSISTIR EXIGE SEMPRE VARIADAS ESTRATÉGIAS DE ABORDAGEM INTERCONSCIENCIAL, EM VIRTUDE
DE AS CONSCIÊNCIAS SEREM INDIVIDUALÍSSIMAS NAS
NECESSIDADES E MOMENTOS EVOLUTIVOS PESSOAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já cogitou aplicar a abordagem de ampliação da
lucidez? Vivencia essa técnica na forma varejista ou atacadista?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 57, 612 a 621, 810
a 819, 859 e 933 a 935.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 193 a 201,
213 a 216, 218 a 221, 223 a 226, 235 a 270, 430 a 441, 799 a 862 e 1.018 a 1.020.
3. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 11, 12, 15, 29 a 35, 45, 46, 77, 78, 81 e 82.
4. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos lingüísticos; 18 e-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontuações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 com; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 175.
5. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 257 a 263 e 580 a 602.
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6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 215, 320
a 355, 403, 405 a 409, 417, 420, 421, 424, 629, 637, 639 e 643.

S. F. D.
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ABORDAGEM EXTRAFÍSICA
(EXTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A abordagem extrafísica é o contato de alguém – consciex ou conscin projetada, com paravisual de homem ou de mulher – com outra consciência nas dimensões extrafísicas (dimenexes).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo abordagem vem do idioma Francês, abordage, “ação ou efeito de
abordar”. Apareceu, no idioma Francês, no Século XVI. Surgiu, no idioma Português, no Século
XVIII. O prefixo extra, do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. O vocábulo físico
vem do idioma Latim, physicus, derivado do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao
estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Abordada extrafísica; parabordagem. 2. Aproximação extrafísica.
3. Distanciamento extrafísico. 4. Sondagem consciencial extrafísica. 5. Acolhimento assistencial extrafísico.
Neologia. As 3 expressões compostas abordagem extrafísica, miniabordagem extrafísica
e megaabordagem extrafísica são neologismos técnicos da Extrafisicologia.
Antonimologia: 1. Inabordabilidade extrafísica. 2. Indiferença extrafísica das consciexes. 3. Repulsa extrafísica. 4. Abordagem intrafísica. 5. Abordagem material.
Estrangeirismologia: o approche extrafisico; o Projectarium; o Tenepessarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projetabilidade lúcida (PL).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da multidimensionalidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade
os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade.
Fatologia: os alvos mentais projetivos; os acertos grupocármicos; o acolhimento assistencial; o altruísmo; o Universalismo; as omissões superavitárias.
Parafatologia: a abordagem extrafísica; a acareação extrafísica; a abordagem extrafísica negativa na Baratrosfera; a abordagem extrafísica positiva na comunex Interlúdio; a abordagem extrafísica conscin projetada–conscin projetada; a abordagem extrafísica da conscin projetada como conduta-exceção; a comunidade extrafísica (comunex); os ambientes extrafísicos; a aparição extrafísica; a assistência extrafísica instantânea; os ataques extrafísicos ao projetor ou projetora; a atenção extrafísica; a atividade extrafísica da conscin; a catarse energética; a cosmoconsciência; a desenvoltura pessoal pelo psicossoma; o encapsulamento parassanitário; o resgate extrafísico; o estado da autoconsciência contínua.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciex amparadora–conscin projetora nos resgates
extrafísicos.
Principiologia: o princípio da afinidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de fraternismo.
Teoriologia: a teoria da reurbex.
Tecnologia: as técnicas da abordagem extrafísica.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos das reuniões extrafísicas.
Ciclologia: o ciclo de projeções assistenciais.
Enumerologia: a acoplamento direto consciência-consciência; a comunicação interpessoal; o corpo a corpo; a face a face; a medição direta; o discurso direto; o ato de trocar em
miúdos.
Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade.
Interaciologia. Pela Assistenciologia, ao abordar a consciência extrafísica, ou mesmo intrafísica (projetada ou vígil), naturalmente encaminhada por amparador quase sempre intangível,
ou reclama a atenção direta (na condição de assistida), quando você se encontra na qualidade de
consciência projetada com lucidez, o mais inteligente é buscar alcançar a interação (afinidade,
empatia extrafísica, acoplamento áurico), capaz de dissipar bloqueios e eliminar barreiras, a fim
de exteriorizar energias conscienciais (ECs), transmitir ideias renovadoras e, por fim, proceder ao
competente encaminhamento assistencial extrafísico, se for o caso (junto com o amparador).
Crescendologia: o crescendo evolutivo consréu–intermissivista–amparador extrafísico.
Antagonismologia: o binômio abordagem intrafísica / abordagem extrafísica.
Politicologia: a cosmocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais; as paraleis cósmicas.
Fobiologia: a projeciofobia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Parageografologia; a Parapercepciologia;
a Projeciologia; a Parafenomenologia; a Sociexologia; a Intermissiologia; a Assistenciologia;
a Ofiexologia; a Paracasuística; a Parafatuística.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a conscin projetada; a consciex; a consciência abordada.
Masculinologia: o abordador; o amparador extrafísico; o cosmícola; os assediadores extrafísicos; os satélites de assediadores; os assediadores extraterrestres; os extraterrorestres.
Femininologia: a amparadora extrafísica; a cosmícola; as testemunhas da abordagem; as
assedidoras extraterrestre; as extraterrorestres.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens communicologus; o Homo
sapiens assistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens multiexistentialis; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniabordagem extrafísica = o heterassédio extrafísico; megaabordagem
extrafísica = o heterodesassédio extrafísico.
Tarefa. Em Comunicologia, a abordagem extrafísica está entre as mais elevadas tarefas
as quais nos podemos propor nas assistências interconscienciais, a partir desta dimensão intrafísica para as extrafísicas.
Acesso. De acordo com a Paratecnologia, a abordagem extrafísica é o ato de acessar
a consciex diretamente, em alguma dimensão extrafísica.
Intercorrências. Do ponto de vista da Consciencioterapia, ninguém perderá por evitar
3 intercorrências na abordagem extrafísica assistencial: ocorrer a fuga da consciex-alvo; o emprego, pela consciex-alvo, de recursos energéticos doentios; e o falso auxílio à consciex de outras
consciências enfermas, energívoras, satélites, intrusoras.
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Direito. A partir da Cosmoeticologia, ninguém tem o direito de incomodar consciexes
suspeitas, se não estão fazendo algo anticosmoético, concreto e identificado contra alguém.
Regra. No universo da Experimentologia, eis a regra básica na assistência interconsciencial física-extrafísica: a conscin projetada com lucidez deve se sentir perante as consciências necessitadas encontradas nas tarefas assistenciais extrafísicas, como se fosse pai ou mãe, irmão ou
irmã, assistente social, médico ou médica, enfermeiro ou enfermeira, professor ou professora, colega ou igual, a fim de aprofundar o rapport e ajudar empática e efetivamente aos enfermos extrafísicos e assediadores comuns.
Evitações. Pelos conceitos da Paraprofilaxiologia, a abordagem extrafísica não atua
bem em 6 condições: no ambientex com aglomeração de consciexes ou multidões extrafísicas; no
logradouro extrafísico muito congestionado por alguma reunião ou comemoração; no distrito no
qual haja perigo para outras conscins; no lugar frequentado por elementos capazes de auxiliar
doentiamente o assediador; no ambiente extrafísico sobreposto à casa de espetáculos intrafísicos;
no local extrafísico onde atuam desvantagens operacionais em relação a consciexes doentes.
Decisão. Em função da Extrafisicologia, o amparador decide quem vai abordar diretamente a consciex-alvo e se serão empregadas conscin ou conscins projetadas, ou consciexes auxiliadoras, a fim de efetuar com êxito e competência, a abordagem.
Grupo. A abordagem simples a determinada consciex, dependendo das variáveis do cometimento, pode implicar na abordagem mais complexa e inevitável a todo grupo de consciexes
afins, carentes ou assediadoras, forçando a expansão do universo da assistência interconsciencial.
Sanidade. Quanto à Homeostaticologia, na sanidade consciencial, a abordagem extrafísica pode ser racionalmente classificada em duas categorias básicas:
1. Cosmoética. A abordagem cosmoética, quando feita na dimensão extrafísica, por
qualquer destas 3 categorias evolutivas de consciências: pré-serenão amigo, amparador ou evoluciólogo.
2. Anticosmoética. A abordagem anticosmoética, quando desenvolvida em dimensões
paratroposféricas ou adstritas à Baratrosfera, por qualquer destas 4 categorias evolutivas de consciexes energívoras: guia extrafísico amaurótico, assediador ou intrusor extrafísico, satélite de assediador, ou possessor interconsciencial.
Variáveis. Cada abordagem extrafísica em ambas as categorias, podem ser com múltiplas variáveis, por exemplo, estas 6, dispostas na ordem alfabética:
1. Técnica: sutil ou explícita.
2. Psicossomática: tranquila ou marcante (traumática).
3. Duração: instantânea (flash extrafísico) ou demorada.
4. Testemunhas: com a presença da consciência-alvo ou, além dela, de várias outras
(reunião extrafísica).
5. Encontro: iniciativa da conscin ou encontro patrocinado pela própria consciex ou por
amparador (aparição extrafísica).
6. Local: extrafísico, correspondente ao próprio quarto de dormir do projetor ou em comunidade extrafísica, propriamente dita.
Resgate. A abordagem extrafísica direta se inclui entre as fases críticas no desenvolvimento da técnica da assistência interconsciencial do resgate extrafísico de consciex sequestrada,
necessitada, carente ou refém parapsicótica pós-dessomática, em comunidades paratroposféricas.
Bases. Sob a ótica da Parapercepciologia, há 3 bases na abordagem à consciex: reconhecer o ambiente multidimensional; fazer observações cuidadosas; e estabelecer o planejamento técnico adequado.
Consciência. No universo da Projeciologia, a abordagem extrafísica pode ser executada
por outra consciex ou por alguma conscin projetada.
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Evocação. Na análise da Psicossomatologia, compaixão, ou compadecimento, já é assistência, contudo, neste caso da abordagem extrafísica, pode ser evocação manifesta no lugar inadequado, no momento impróprio, da consciex errada e, portanto, com a técnica pior.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a abordagem extrafísica, indicados para a expansão das
investigações detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
03. Abordagem da antessala: Autexperimentologia; Neutro.
04. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
06. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
07. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
08. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
09. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
10. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.

A QUALIDADE DA ABORDAGEM ASSISTENCIAL À CONSCIEX ENFERMA, ENERGÍVORA OU ASSEDIADORA, DEPENDE DA PARTICIPAÇÃO PESSOAL, AFETIVA, EMPÁTICA, ENERGÉTICA OU DA AFINIDADE GRUPOCÁRMICA.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual nível você se
situa quanto às abordagens extrafísicas? Você é mais conscin projetiva ou mais conscin trancada?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 21.
2. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 83.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 406 e 408.
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ABORDAGEM MACRO-MICRO
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A abordagem macro-micro é o contato, enfoque, análise, sondagem e interpretação pesquisística do conhecimento de determinado objeto de interesse, ou megafoco da investigação, por meio de confrontos críticos e com predomínio da cosmovisão evolutiva, cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo abordagem vem do idioma Francês, abordage, “ação ou efeito de
abordar”. Apareceu, no idioma Francês, no Século XVI. Surgiu, no idioma Português, no Século
XVIII. O primeiro elemento de composição macro deriva do idioma Grego, makrós, “comprido;
longo; grande”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O segundo
elemento de composição micro provém do mesmo idioma Grego, mikrós, “pequeno; curto; em
pequena quantidade; pouco importante”. Surgiu igualmente, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Investigação cosmovisiológica. 2. Sondagem macrovisiológica.
Neologia. As duas expressões compostas abordagem macro-micro atacadista e abordagem macro-micro varejista são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Distanciamento pesquisístico. 2. Inabordabilidade pesquisística.
Estrangeirismologia: o rapport máximo com o objeto; a approach técnica máxima.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade evolutiva, prioritária, pessoal.
Filosofia: a Holofilosofia ou a Holofilosofiologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; os minipensenes; a minipensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a abordagem macro-micro; a abordagem intelectual; a abordagem heurística;
a hiperacuidade da conscin; a megafocagem; o multiescrutínio simultâneo; o descortino; a associação de ideias; as megarreflexões; a hiperpercuciência; a holopercuciência; as neoverpons;
a Holopercucienciologia; a Holanaliticologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial.
Principiologia: o princípio da assimetria da Natureza; o princípio mateológico das microrrealidades e macrorrealidades multidimensionais infinitas; o princípio da autevolução reduzir as limitações cognitivas quanto ao Cosmos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica da quantidade com qualidade; a técnica do detalhismo; a técnica
da exaustividade.

Enciclopédia da Conscienciologia

73

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomática; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito cosmovisiológico da abordagem macro-micro; o efeito halo dos
atos cosmoéticos sequenciais.
Ciclologia: o ciclo análise-síntese; o cipriene como indutor de pesquisas macro.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio especialismo-generalismo; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio maxiescalas-miniescalas; o binômio telescópio-microscópio; o binômio observação direta–observação indireta;
o binômio patológico excesso-escassez.
Interaciologia: a interação parte-todo; a interação maior-menor; a interação microcosmo individual–macrocosmo coletivo; a interação microminoria lúcida–macromaioria patológica;
a interação minipeça autoconsciente–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação cosmovisão-megafoco.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo exigência mínima–
–excelência máxima.
Trinomiologia: o trinômio macro-micro-nano; o trinômio clareza-objetividade-realismo.
Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo colcha / retalho; o antagonismo mosaico / pedrinha;
o antagonismo puzzle / peça; o antagonismo Tudologia / partícula; o antagonismo policarma
/ egocarma; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo Pesquisologia / Mateologia.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia direta; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico.
Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a pesquisofilia.
Holotecologia: a metodoteca; a argumentoteca; a assistencioteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a pesquisoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;
a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Holomnemônica; a Argumentologia; a Hermeneuticologia; a Heuristicologia; a Autocogniciologia; a Autopriorologia; a Evoluciologia.
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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens approximator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
holophilosophus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens hermeneuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: abordagem macro-micro atacadista = a desenvolvida no âmbito do fenômeno da cosmoconsciência; abordagem macro-micro varejista = a desenvolvida no âmbito da vida materiológica.
Culturologia: a Multiculturologia da Cosmovisiologia.
Tabelologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 32
confrontos entre as abordagens macro e as abordagens micro, em geral, no universo das especialidades de pesquisas, nivelados pelo sufixo logia:
Tabela – Confrontos Abordagens Macro / Abordagens Micro
Nos

Abordagens Macro

Abordagens Micro

01.

Astronomologia

Nanotecnologia

02.

Atacadismologia

Varejismologia

03.

Cosmoconscienciologia

Materiologia

04.

Cosmopolitismologia

Nacionalismologia

05.

Cosmovisiologia

Monovisiologia

06.

Enciclopediologia

Glossariologia

07.

Generalismologia

Especialismologia

08.

Holobiografologia

Monobiografologia

09.

Holocarmologia

Egocarmologia

10.

Holoculturologia

Monoculturologia

11.

Holomaturologia

Maturologia

12.

Holomemoriologia

Hipomemoriologia

13.

Holopensenologia

Monopensenologia

14.

Holorgasmologia

Orgasmologia

15.

Holossomatologia

Somatologia

16.

Maxidissidenciologia

Minidissidenciologia

17.

Maximologia

Minimologia

18.

Maximorexologia

Minimorexologia
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Abordagens Macro

Abordagens Micro

19.

Maxiproexologia

Miniproexologia

20.

Megaenfocologia

Minienfocologia

21.

Mentalsomatologia

Psicossomatologia

22.

Neoideiologia

Retroideiologia

23.

Omnicriticologia

Criticologia

24.

Omniquestionologia

Dogmatologia

25.

Pangrafologia

Psicografologia

26.

Paracerebrologia

Subcerebrologia

27.

Poliglotismologia

Monoglotismologia

28.

Refutaciologia

Genuflexologia

29.

Taristicologia

Taconologia

30.

Tenepessologia

Religiosismologia

31.

Universalismologia

Sectarismologia

32.

Voluntariologia

Sedentarismologia
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 abordagem macro-micro, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
03. Abordagem da antessala: Autexperimentologia; Neutro.
04. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
05. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
07. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
08. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
10. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
11. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
13. Mateologística: Experimentologia; Nosográfico.
14. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Polaridade extrema: Autevoluciologia; Neutro.

A ABORDAGEM MACRO-MICRO ABRE O CAMINHO
DE NEOPESQUISAS COSMOVISIOLÓGICAS DA CONSCIN
LÚCIDA PARA NOVO PATAMAR EVOLUTIVO, OBJETIVANDO O AUTORREVEZAMENTO MULTIEXISTENCIAL.
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Questionologia. Qual abordagem predomina nas pesquisas empreendidas por você, leitor ou leitora? A macro ou a micro?
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ABORDAGEM MÁXIMA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A abordagem máxima é a técnica do enfoque pessoal com a preferência da
conscin lúcida pela terceira abordagem, no caso, mais inteligente e abrangente, entre 3 proposições apresentadas, reunindo e enriquecendo de maneira mais complexa, a primeira proposição
(manifestação) com a segunda, aplicada em vários campos das atividades conscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo abordagem vem do idioma Francês, abordage, “ação ou efeito de
abordar”. Apareceu, no idioma Francês, no Século XVI. Surgiu, no idioma Português, no Século
XVIII. O vocábulo máximo deriva do idioma Latim, maximus, de magnus, “grande; poderoso;
ilustre”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Abordada máxima. 2. Avaliação intelectual. 3. Autopercuciência.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos do vocábulo abordagem: abordabilidade; abordada; abordado; abordador; abordadora; abordante; abordar; abordável; abordo;
desabordamento; desabordar; inabordabilidade; inabordável.
Neologia. As 3 expressões compostas abordagem máxima, abordagem máxima elementar e abordagem máxima avançada são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Abordagem mínima. 2. Omissão deficitária intelectual. 3. Impercuciência.
Estrangeirismologia: o megalocus da intencionalidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da memória pessoal
com a associação de ideias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a abordagem máxima; a abordagem intelectual; a abordagem heurística;
a abordagem sexual; a hiperacuidade da conscin; a concentração mental; a atenção lateral; a atenção à singularidade; a megafocagem; o autodiscernimento desperto; o multiescrutínio simultâneo;
a inferência; a argumentação; a fundamentação; o descortino; a associação de ideias; a megarreflexão; a hiperpercuciência; a holopercuciência; a neoverpon.
Parafatologia: o desconhecimento da inteligência evolutiva (IE); o estado da autoconsciência contínua; a autoparapercuciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial.
Principiologia: o princípio da assimetria da Natureza; o princípio da descrença.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da segunda redação; a técnica da opção
inteligente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Ciclologia: o cipriene.
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Enumerologia: a condição fora de série; o sui generis; a avis rara; a pérola negra; o ovo
de Colombo; o veio dourado; a amizade raríssima.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio especialismo–generalismo; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica.
Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco.
Crescendologia: o crescendo exigência mínima–excelência máxima.
Trinomiologia: o trinômio ações-reações-opiniões; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio crendices-delírios-tradições.
Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida;
o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo sábio / tolo; o antagonismo atenção / desatenção.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia direta; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a cogniciofilia.
Holotecologia: a metodoteca; a argumentoteca; a assistencioteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Holomnemônica;
a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Argumentologia; a Heuristicologia; a Sexossomatologia; a Autocogniciologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens logicus;
o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo
sapiens hermeneuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: abordagem máxima elementar = a da Qualificologia com a primeira
abordagem à quantidade do produto, a segunda à qualidade e a terceira abordagem à qualidade
em grande quantidade do produto, mais inteligente, na investigação detalhista em curso; aborda-
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gem máxima avançada = a da Holossomatologia com a primeira abordagem ao soma, a segunda
ao psicossoma e a terceira abordagem, mais inteligente, ao holossoma por inteiro, ou seja, à totalidade dos veículos de manifestação da consciência.
Culturologia: a cultura do 1 é pouco, 2 é bom e 3 é melhor ainda.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 9 categorias de abordagens máximas diversificadas em múltiplas linhas de experimentação:
A. Sexologia: nas relações sexuais do casal íntimo.
1. Sexo diário.
2. Sexo máximo eventual: o posicionamento do esposo preguiçoso ou impotente, partidário do sexo semanal.
3. Sexo diário máximo.
B. Intelectualidade: a interação cérebro-cerebelo no desempenho das tarefas do mentalsoma.
1. Operário: trabalho manual ou braçal, psicomotriz, cerebelar.
2. Intelectual: trabalho de intelecção ou de autodiscernimento. O posicionamento do estudioso esnobe abominando o trabalho manual.
3. Intelectual operário: por exemplo, o escritor (homem ou mulher) mais lúcido e competente, dedicado também, pessoalmente, à administração dos papéis, documentos e até à publicação dos próprios originais.
C. Criatividade: nos processamentos dos trabalhos falados (conferências, debates,
workshops) ou escritos (artigos, livros).
1. Leitura.
2. Autorreflexões: as elucubrações mentais, solilóquios e meditações filosóficas do
pensador, homem ou mulher. O posicionamento míope do pensador pessimista Arthur Schopenhauer.
3. Leitura com autorreflexões: a autovivência teática na vida humana.
D. Paraperceptibilidade: o enfoque às realidades fácticas e realidades parafácticas ou
pararrealidades do Cosmos.
1. Intrafisicalidade.
2. Extrafisicalidade: a autoparapercuciência da paraprocedência pessoal.
3. Multidimensionalidade: mais ampla e cosmovisiológica.
E.
1.
2.
3.

Interassistencialidade: a base indescartável da evolução das consciências.
Arco voltaico craniochacral.
Tenepes: a tarefa energética pessoal diária.
Ofiex: a culminação das técnicas energéticas à interassistência.

F.
1.
2.
3.

Criticidade: a essência da Refutaciologia.
Autocrítica.
Heterocrítica: a contracrítica.
Omnicrítica: o emprego do princípio da descrença.

G. Autodisponibilidade: o embasamento do voluntariado cosmoético.
1. Boa intenção.
2. Boa vontade.
3. Autodiscernimento: a essência do mentalsoma evoluído.
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H. Energeticidade: a chave da própria vida intrafísica.
1. Euforin: a euforia intrafísica.
2. Primener: a primavera energética.
3. Cipriene: o conjunto das possibilidades energéticas pessoais.
I.
1.
2.
3.

Atividade: a estrutura de todo empreendedorismo.
Princípio: a iniciativa, o começo fácil.
Meio: a manutenção é mais difícil.
Fim: a acabativa, a apoteose ou o completismo.

Ignorantismo. No universo da Holomaturologia, a técnica da abordagem máxima é desconhecida até por intelectuais consagrados, ao modo do pensador pessimista Arthur Schopenhauer (1788–1860), neste tópico de A Arte de Escrever, onde exalta a posição de quem pensa
contra a condição do leitor dedicado: – “O excesso de leitura tira do espírito toda a elasticidade,
da mesma maneira que uma pressão contínua tira a elasticidade de uma mola” (sic). “Os eruditos
são aqueles que leram coisas em livros, mas os pensadores, os gênios, os fachos de luz e promotores da espécie humana são aqueles que as leram diretamente no livro do mundo”. Aqui, segundo
a técnica da abordagem máxima, nasce a argumentação maior: – E quem leu as duas fontes,
milhares de livros e prolongada autovivência, não é melhor ou ideal?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a abordagem máxima, indicados para a expansão das investigações detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
03. Abordagem da antessala: Autexperimentologia; Neutro.
04. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
05. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
06. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
07. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
08. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
11. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Técnica do bloco tridisciplinar: Parapedagogiologia; Neutro.

A TÉCNICA DE ABORDAGEM MÁXIMA ÀS REALIDADES
E PARARREALIDADES EXPANDE A HIPERACUIDADE,
A LUCIDEZ E A COSMOVISÃO DAS CONSCINS, PROEXISTAS E PESQUISADORAS, HOMENS E MULHERES.
Questionologia. Você já emprega a técnica da abordagem máxima com inteira autoconsciência? Desde quando?
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ABORDAGEM RELEVANTE
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A abordagem relevante é o ato de a conscin lúcida, com o realismo máximo, a partir dos conceitos da Conscienciologia, encarar as realidades da atual existência humana,
valorizando-a, por meio dos autesforços, acima das últimas 15 vidas intrafísicas, pessoais, prévias, nesta dimensão.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo abordagem vem do idioma Francês, abordage, “ação ou efeito de
abordar”. Apareceu, no idioma Francês, no Século XVI. Surgiu, no idioma Português, no Século
XVIII. A palavra relevar provém do idioma Latim, relevare, “reerguer; restabelecer; descarregar;
aliviar (de algum peso); desgravar; suavizar”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo relevante
surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Abordagem importante. 2. Abordagem prioritária. 3. Abordagem
fundamental.
Neologia. As 4 expressões compostas abordagem relevante, abordagem relevante egocármica, abordagem relevante grupocármica e abordagem relevante policármica são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 1. Abordagem irrelevante. 2. Abordagem insignificante. 3. Abordagem irrisória. 4. Abordagem comum. 5. Abordagem secundária.
Estrangeirismologia: a atribuição social, nem sempre racional e realista, do status de
abordagem relevante a certos discursos ideológicos; o follow up proexológico; o Proexarium;
o Prioritarium; o right timing evolutivo; o upgrade proexológico; o plus proexológico; o check-list proexológico; a elaboração do curriculum vitae proexológico; a avaliação da performance
proexológica em andamento.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Priorologia Pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes;
a parapensenidade.
Fatologia: a abordagem relevante; as consequências humanas da condição da inteligência evolutiva (IE) pessoal; a apresentação da abordagem relevante; a nova perspectiva sobre os fatos do dia a dia; a definição do índice de relevância da argumentação evolutiva; o ponto merecedor de atenção perante o Cosmos atualmente; a vertente fundamental dos autesforços; o vislumbre original do essencial; a articulação diferenciada; a particularidade incomum; o benefício
indiscutível para a evolução consciencial; a resposta ao problema formulado; o compromisso
proexológico de trazer à intrafisicalidade a neoabordagem relevante; a abordagem conscienciocêntrica ao megafoco consciencial; a abordagem verponológica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a manutenção da fidelidade intermissiva aos compromissos assumidos com a autoproéxis; a abordagem multidimensional, multiexistencial e holossomática à consciência.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial.
Principiologia: o princípio mateológico das microrrealidades e macrorrealidades multidimensionais infinitas; o princípio da autevolução reduzir as limitações cognitivas quanto ao
Cosmos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; a teoria de referência da área de conhecimento.
Tecnologia: a técnica da quantidade com qualidade; a técnica do detalhismo; a técnica
da exaustividade; a técnica de viver evolutivamente; a antecipação da fase executiva na técnica
da invéxis; a potencialização máxima da fase executiva da técnica da recéxis; a Paratecnologia
da macrossomaticidade; a Paratecnologia do paramicrochip; a técnica do vínculo consciencial;
as técnicas conscienciológicas em geral; a técnica do registro fatuístico; as técnicas conscienciometrológicas; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica de aproveitamento máximo do
tempo pessoal.
Voluntariologia: a técnica do voluntariado conscienciológico da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação;
o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito cosmovisiológico da abordagem macro-micro; o efeito halo dos
atos cosmoéticos sequenciais.
Ciclologia: o ciclo análise-síntese; o cipriene como indutor de pesquisas macro.
Enumerologia: a questão válida; o aspecto interessante; a ponderação pertinente; o enfoque importante; a contribuição necessária; o enquadramento indispensável; a temática essencial.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio especialismo-generalismo; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio maxiescalas-miniescalas; o binômio telescópio-microscópio; o binômio observação direta–observação indireta;
o binômio patológico excesso-escassez.
Interaciologia: a interação parte-todo; a interação maior-menor; a interação microcosmo individual–macrocosmo coletivo; a interação microminoria lúcida–macromaioria patológica;
a interação minipeça autoconsciente–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação cosmovisão-megafoco; a interação abordagem pontual–abordagem sistêmica.
Crescendologia: o crescendo evolutivo intrafísico inexperiência jejuna–bagagem veterana; o crescendo proexológico fase educativa–fase exemplificativa; o crescendo no valor dado
a cada minuto existencial; o crescendo compléxis-maximoréxis-extraproéxis-maxicompléxis;
o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial;
o crescendo exigência mínima–excelência máxima.
Trinomiologia: o trinômio macro-micro-nano; o trinômio clareza-objetividade-realismo.
Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo colcha / retalho; o antagonismo mosaico / pedrinha;
o antagonismo puzzle / peça; o antagonismo Tudologia / partícula; o antagonismo policarma
/ egocarma; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo Pesquisologia / Mateologia; o antagonismo abordagem responsável / abordagem superficial.
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Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia;
a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia; a fatofilia; a recinofilia.
Holotecologia: a pesquisoteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; a metodoteca; a argumentoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Cosmovisiologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Holomnemônica; a Argumentologia; a Hermeneuticologia; a Heuristicologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia.
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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens hermeneuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: abordagem relevante egocármica = o ato de a conscin lúcida, com o realismo máximo, a partir dos conceitos da Conscienciologia, encarar as realidades da atual existência humana, valorizando-a, por meio dos autesforços, acima das últimas 15 vidas intrafísicas, pessoais, prévias, nesta dimensão, contudo ainda adstrita aos processos da Egologia; abordagem relevante grupocármica = o ato de a conscin lúcida, com o realismo máximo, a partir dos conceitos
da Conscienciologia, encarar as realidades da atual existência humana, valorizando-a, por meio
dos autesforços, acima das últimas 15 vidas intrafísicas, pessoais, prévias, nesta dimensão, com
interesses já adstritos ao grupo evolutivo próximo; abordagem relevante policármica = o ato de
a conscin lúcida, com o realismo máximo, a partir dos conceitos da Conscienciologia, encarar as
realidades da atual existência humana, valorizando-a, por meio dos autesforços, acima das últimas
15 vidas intrafísicas, pessoais, prévias, nesta dimensão, estando entrosada ao Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP) da atividade policármica.
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Culturologia: a Paraculturologia da Autopriorologia; a cultura conscienciológica firmando-se intrafisicamente como abordagem relevante às realidades do Cosmos.
Prismas. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, na ordem alfabética, 11 prismas específicos
de abordagens capazes de potencializar as realidades da atual existência humana, valorizando-a,
por meio dos autesforços, acima das últimas 15 vidas intrafísicas, pessoais, prévias, nesta dimensão, ou seja, vivenciar agora, no Século XXI, a abordagem relevante, transcendente, exposta aqui:
01. Abordagem cosmoética: a distinção das ações acertadas.
02. Abordagem cosmovisiológica: a expansão de mundividências.
03. Abordagem esclarecedora: a explicitação das realidades.
04. Abordagem interassistencial: a priorização da cooperação entre os seres.
05. Abordagem multidimensional: a integração palco-bastidor da existência humana.
06. Abordagem multidisciplinar: a reunião de várias perspectivas sobre o mesmo objeto.
07. Abordagem profilática: a antecipação de crises e redução dos riscos.
08. Abordagem qualificadora: a incrementação de excelência nos resultados.
09. Abordagem racional: a desconstrução de irracionalidades persistentes.
10. Abordagem teática: a junção entre teoria e prática (teática).
11. Abordagem traforista: a evidenciação do melhor capaz de extinguir o pior.
Tabelologia. Eis, por exemplo, na ordem lógica, a tabela com 12 confrontos técnicos entre as abordagens mais importantes e menos importantes na atual existência intrafísica para
a conscin intermissivista, homem ou mulher, segundo os princípios da Conscienciologia:
Tabela – Abordagens Mais Importantes – Abordagens Menos Importantes
Nos

Abordagens Mais Importantes

Abordagens Menos Importantes

01.

Retrocognições intermissivas

Retrocognições remotas

02.

Carreira interassistencial

Carreira eletronótica

03.

Autoparaperceptibilidade

Potencialidade somática

04.

Comunicações técnicas

Comunicações literárias

05.

Megagescon pessoal

Artigos esparsos publicados

06.

Tarefa evolutiva

Autobiografia

07.

Neoverpons prioritárias

Sucessos intelectuais

08.

Autoparaprocedência

Terra natal

09.

Megagrupo evolutivo

Família nuclear

10.

Curso Intermissivo (CI)

Doutorado acadêmico

11.

Legado multidimensional

Legado material

12.

Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)

Curriculum vitae

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 abordagem relevante, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
Abordagem da antessala: Autexperimentologia; Neutro.
Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
Mateologística: Experimentologia; Nosográfico.
Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
Polaridade extrema: Autevoluciologia; Neutro.

OS DETALHISMOS DA ABORDAGEM RELEVANTE, EXPLICITADOS AQUI, A PARTIR DOS CONCEITOS DA CONSCIENCIOLOGIA, PODEM LOGICAMENTE DIRECIONAR A CONSECUÇÃO DA AUTOPROÉXIS DA CONSCIN INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre os detalhes da abordagem relevante relacionados à existência humana explicitados aqui? Você acha proveitoso refletir sobre
o assunto?

Enciclopédia da Conscienciologia

87

ABORRECIMENTO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aborrecimento é o ato de aborrecer-se ou de se sentir desgostoso por alguma causa, coisa ou contingência da vida na cotidianidade (diuturna).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo aborrecimento deriva do idioma Latim, abhorrescere, “afastar-se”,
de abhorrere, “afastar-se com horror; recuar, distanciar-se; divergir; sentir horror”. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento vem igualmente do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. A palavra aborrecimento apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Aborrimento. 02. Apoquentação. 03. Chateação. 04. Desalento.
05. Desgosto. 06. Enfado. 07. Melancolia; melin. 08. Tristeza. 09. Desconforto. 10. Fastio;
tédio.
Neologia. Os 2 vocábulos miniaborrecimento e maxiaborrecimento são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Alegria. 2. Contentamento. 3. Satisfação. 4. Euforia. 5. Euforin.
Estrangeirismologia: o old breakdown; a surmenage.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente em relação às intoxicações orgânicas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene parapatológico; os patopensenes; a patopensenidade; os
entropopensenes; a entropopensenidade.
Fatologia: o aborrecimento; a acumulação de aborrecimentos; o desapontamento; a ilogicidade comum do aborrecimento; o aborrecimento habitual; a decepção; o conflito íntimo; o ansiosismo; a fadiga; o esgotamento; a estafa; a gota do transbordamento emocional; o desequilíbrio
emocional; o autassédio neurogênico; o estresse negativo; a incapacidade pessoal de adaptação;
a interiorose; o estigma assediador; o porão consciencial; o subcérebro abdominal; os megatrafares fixados; a autodesorganização mental e emocional; a falta de Higiene Consciencial; o monopólio do cardiochacra; a formiga transmutada em elefante.
Parafatologia: a ausência da vivência do estado vibracional (EV) profilático; o heterassédio de origem extrafísica.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da desassedialidade interconsciencial; a necessidade de
o princípio racional de não ir contra os fatos; o princípio da descrença.
Tecnologia: a técnica da desassimilação simpática; a técnica da evitação do subcérebro
abdominal; a técnica da mudança de bloco mentalsomático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: os efeitos sempre nocivos dos aborrecimentos.
Neossinapsologia: a necessidade das neossinapses da imperturbabilidade.
Ciclologia: o ciclo dos aborrecimentos promotores da reciclagem compulsória.
Enumerologia: a ironia; a heresia; a picardia; a zombaria; a vilania; a felonia; a covardia.
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Interaciologia: a interação patológica autassédio-heterassédio; a interação patológica
aborrecimento-monoideísmo.
Crescendologia: o crescendo patológico desgosto-melin-melex.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a trafaroteca; a psicopaticoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Autassediologia; a Heterassediologia; a Recexologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Autocosmoeticologia; a Autodecidologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa emocional.
Masculinologia: o desô; o ansioso; o precipitado; o impulsivo.
Femininologia: a desô; a ansiosa; a precipitada; a impulsiva.
Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens obsessus; o Homo sapiens maniacus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens deficiens; o Homo sapiens debilis; Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaborrecimento = a surpresa desagradável; maxiaborrecimento
= a valorização pessoal do pior.
Culturologia: a cultura do negativismo.
Melin. Pela Conscienciometrologia, os aborrecimentos sucessivos ao correrem soltos,
sem qualquer entrave através da autorganização e Higiene Consciencial, levam a conscin, depois
de algum tempo, à condição patológica da melancolia intrafísica (melin).
Profilaxiologia. Dentro da Conviviologia, sempre sobreviverão alguns tipos de aborrecimentos. Toda conscin lúcida há de esperar por isso munida da profilaxia do autodiscernimento,
na certeza de o mentalsoma poder dominar quaisquer manifestações emocionais depressivas.
Trabalho. Na análise da Intrafisicologia, mesmo desempenhando os atos capazes de dar
plena satisfação, a pessoa sempre terá de executar outros atos repetitivos e enfadonhos quando deseja completar qualquer tarefa mais complexa ou prolongada. Todos temos de esperar por isso.
Esforço. Todo esforço produtivo de início tem altos e baixos, o melhor e o pior, o agradável e o desagradável. Conclusão: inexiste empreendimento duradouro somente com tarefas confortáveis.
Conviviologia. Pode-se diminuir ou minimizar os aborrecimentos na vida intrafísica,
contudo, não conseguimos exclui-los completamente, por isso, importa muito sabermos conviver
com os contratempos, relaxar e aproveitar, empregando sempre o princípio conscienciológico ou
o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Equilibriologia. Pelos conceitos da Evoluciologia, o mais inteligente é contrapormos
aos conflitos interconscienciais, o equilíbrio das reflexões capazes de levar o estado do microuniverso intraconsciencial à euforia intrafísica (euforin), exatamente o oposto da melin.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o aborrecimento, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

OS ABORRECIMENTOS ACUMULADOS QUANDO CHEGAM
A ENVOLVER A CONSCIN, AINDA SEM DISPOSIÇÃO PARA
DESCARTÁ-LOS COM AUTOCRÍTICA, ABREM O CAMINHO
PATOLÓGICO AO INCOMPLÉXIS PERANTE A PROÉXIS.
Questionologia. No teste pessoal da escala de 1 a 5 perante os aborrecimentos da vida
dia a dia, onde você se coloca? Você é escravo ou senhor dos aborrecimentos?
Bibliografia Específica:
1. Gazeta do Povo; Redação; Lote Sem Aborrecimento (Loteamento & Projeto Aprovado); Jornal; Diário;
Ano 82; N. 25.690; Caderno: Imobiliário; 2 ilus.; Curitiba, PR; 20.02.2000; página 30.

Enciclopédia da Conscienciologia

90

ABORTO HUMANO PROVOCADO
(DESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aborto humano provocado é o ato, procedimento ou efeito da interrupção, antes de 20 a 22 semanas, ou até 500 gramas, do desenvolvimento do feto humano, feito de
modo voluntário durante a gravidez, pelo uso de drogas ou intervenção cirúrgica, resultando na
dessoma do nascituro.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo aborto vem do idioma Latim, abortus, “ação de abortar; aborto”.
Surgiu no Século XVI. O vocábulo humano procede também do idioma Latim, humanus, “humano; próprio do Homem; amável; benigno; bondoso; erudito; civilizado; instruído nas Humanidades”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Abortamento humano provocado. 2. Amblose estimulada. 3. Feticídio. 4. Interrupção da gravidez promovida. 5. Destruição fetal intencional. 6. Dessoma fetal provocada. 7. Aborticídio.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo aborto:
abortação; abortada; abortadeira; abortadeiro; abortado; abortamento; abortar; abortável;
aborteira; aborteiro; aborticida; aborticídio; abortício; abortífero; abortigênica; abortigênico;
abortiva; abortividade; abortivo.
Neologia. As duas expressões compostas aborto humano provocado legal e aborto humano provocado ilegal são neologismos técnicos da Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Aborto humano natural. 2. Gestação humana total. 3. Gravidez
ininterrupta. 4. Nascimento intrafísico. 5. Ressoma. 6. Parição.
Estrangeirismologia: a falta de know-how evolutivo; o downgrade proexológico.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego sadio do corpo humano.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antimaternidade patológica; os egopensenses;
a egopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade;
os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os baratropensenes;
a baratropensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; as pressões holopensênicas patológicas; a autopensenização saudosa; a necessidade de
reeducação autopensênica sobre a dessoma.
Fatologia: o aborto humano provocado; a descontinuação dolosa da gravidez; a gravidez
indesejada gerada por imaturidades afetivo-sexuais levando ao feticídio; a imprudência sexual;
a leviandade sexual; a inexperiência sexual; a aventura sexual; a conduta sexual vulgar; o impulso
sexual incontido; a passionalidade sexual; a promiscuidade; a constante busca por parceiros sexuais; o prazer do momento fugaz comprometendo a proéxis; a escolha do parceiro pela sincronicidade de trafares; a submissão cega ao impulso sexual assediador; a hipervalorização do corpo
humano enquanto agente provocador do aborto; a incapacidade de monitorar o funcionamento do
próprio organismo biológico para a determinação do período fértil; a poligamia gerando o descuido preventivo; a pílula do dia seguinte como abortivo do ovo recém-fecundado; a falta de conscientização da necessidade do uso de métodos contraconceptivos; o aborto voluntário podendo criar
interprisão grupocármica; a cultura social de no homem não haver qualquer consequência após
o ato sexual; o aborto da proéxis da consciência-feto descartada; a culpa silenciosa do arrependimento do aborto provocado; a crença pela qual a relação sexual recém terminada “não vai dar em
nada”; a gravidez fora de hora prejudicando o trabalho profissional da mulher, ocasionando
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o aborto provocado; a falta de adequação uterina provocando o aborto involuntário; as alterações
genéticas, doenças sistêmicas, tumores e infecções causando o aborto involuntário; as sequelas fisiológicas causadas pelo aborto; o estupro permitindo o aborto legal; o feto anencéfalo abortado;
a dessoma da mãe provocada por imperícia; o aborto involuntário de pré-conscin aguardada,
ocorrido em função de causas somáticas; a autocobrança por nova gravidez em razão do aborto
prévio; a insegurança materna relacionada à saúde e integridade dos próximos filhos; a possibilidade da ressoma da consciex abortada em próximos filhos; a possibilidade de reconstituição cármica com o trabalho voluntário; a Consciencioterapia sendo agente de reconstituição da saúde
emocional; a possibilidade da pré-conscin ser personalidade chave para evolução do grupocarma
consanguíneo; o débito frente à Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o autodiscernimento manifesto
nos posicionamentos acertados da conscin lúcida; a Reeducaciologia e a Desassediologia visando
a antimaternidade sadia do intermissivista lúcido.
Parafatologia: a ignorância quanto à autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os acoplamentos áuricos patológicos; os assédios cronicificados; as ressacas energéticas derivadas de heterassédio extrafísico; a reconexão com antigos assediadores extrafísicos; os esforços
assedializantes contínuos em não deixar a pré-conscin ressomar; os assédios agudos atuantes na
dessoma da pré-conscin; as automimeses dispensáveis das retrovidas heterodestrutivas; a macro-PK destrutiva; os parafenômenos prenunciando a futura gravidez; a descompensação cardiochacral devido às condições de risco; a refratariedade cármica; a possibilidade da escolha da consciex
lúcida por família específica; o momento da despedida intra e extrafísica; as heterocobranças da
consciex abortada.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico mãe ausente–pai ausente; o sinergismo da
assedialidade do grupocarma potencializando a dessoma prematura; o sinergismo estagnação
evolutiva–influência patológica; o sinergismo nosológico compulsão sexual–decisão impulsiva;
o sinergismo patológico baixa-autestima–carência afetiva; o sinergismo patológico destrutivo.
Principiologia: o princípio da inexistência da morte da consciência; o princípio da multidimensionalidade da consciência; o princípio da economia de males; o princípio da busca do
prazer a qualquer preço; o princípio da restauração evolutiva; o princípio de, na dúvida, abster-se.
Codigologia: a ausência e desconhecimento da potencialidade evolutiva do código pessoal de Cosmoética (CPC); o artigo 128 do código penal regulamentando o aborto no Brasil;
a valorização irracional dos códigos religiosos dogmatizantes.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do endividamento egocármico exemplificada pelo aborto enquanto causa de débitos multiexistenciais para os autores envolvidos; a teoria da atração entre afins nas relações familiares; a teoria da assedialidade interconsciencial.
Tecnologia: a técnica da inversão existencial como profilaxia do aborto provocado;
a técnica da autorreflexão de 5 horas como referencial para aumento do discernimento; a técnica
da reciclagem existencial como terapia pós-aborto; a Consciencioterapia enquanto técnica de remissão das autoculpas; a técnica da tenepes enquanto assistência à consciex abortada.
Voluntariologia: o trabalho voluntário como terapia de perturbações emocionais causadas pelo aborto provocado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório radical da Heurística.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio
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Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível
da Proexologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito da gravidez não planejada e fora de hora; o efeito do aborto
humano voluntário nas proéxis dos envolvidos; os efeitos colaterais da autoculpa; os efeitos da
emocionalidade do psicossoma sobre a racionalidade do mentalsoma.
Neossinapsologia: a utilização antievolutiva das neossinapses geradas pelo trauma do
aborto; as neoparassinapses derivadas da análise, na parapsicoteca, de retroabortos realizados
pela hoje consciex, ontem conscin abortante.
Ciclologia: o ciclo vítima-algoz; o ciclo hedonismo sexual–arrependimento anunciado;
a influência do aborto humano no ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a identificação do ciclo
de desperdícios de oportunidades evolutivas; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo encontros-desencontros-reencontros; o ciclo vicioso da anticosmoética.
Enumerologia: a tendência ao porão consciencial; a tendência a cunhas mentais; a tendência ao abandono; a tendência à desorganização somática; a tendência ao descontrole emocional; a tendência a atos anticosmoéticos; a tendência ao incompléxis.
Binomiologia: o binômio débito cármico–resgate extrafísico; o binômio autoculpa–banalização do aborto; o binômio expectativa frustrada–surtos de imaturidades.
Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a interação causa-efeito; a falta de
interação pais-filhos; a interação subcérebro-paracérebro; a interação família nuclear–família
consciencial; a interação recin-recéxis; a interação passado-presente; a interação fatos-parafatos; a interação medo-subordinação; a interação renitência em erro admitido–confiabilidade
pessoal perdida; a interação criminalidade-paracriminalidade.
Crescendologia: o crescendo ausência de prevenção–necessidade de reparação; o crescendo sexochacralidade-coronochacralidade; o crescendo ignorância-inexperiência-experiência;
o crescendo aborto voluntário–autoculpa–autoperdão–autossuperação; o crescendo aborto involuntário–receio da gravidez–nova gestação.
Trinomiologia: o trinômio impulsividade-irracionalidade-arrependimento; o trinômio
aborto-autoculpa-recomposição.
Polinomiologia: o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação; o polinômio autorreflexão-fala-escrita-ação na remissão do erro assumido.
Antagonismologia: o antagonismo afetividade imatura / afetividade madura; o antagonismo luto / consecução da autoproéxis; o antagonismo porão consciencial / tridotação consciencial; o antagonismo aborto provocado / tratamento para engravidar; o antagonismo filho indesejado / filho programado; o antagonismo descontrole somático / autorganização; o antagonismo
reciclante / inversor; o antagonismo médico sem ética / médico cosmoético; o antagonismo gestação humana / gestação consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de ganho intrafísico imediato poder ser perda evolutiva duradoura.
Politicologia: a barbarocracia; a assediocracia; as políticas públicas de distribuição de
anticoncepcionais (planejamento familiar); a autodiscernimentocracia; a meritocracia; a interassistenciocracia; a mentalsomatocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis da
interprisão grupocármica; as leis do dogmatismo religioso.
Filiologia: a xenofilia; a materiofilia; a anticosmoeticofilia; a reciclofilia; a recexofilia;
a proexofilia; a invexofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a criticofobia; a evoluciofobia; a sociofobia; a autopesquisofobia; a estigmatofobia; a passadofobia.
Sindromologia: a síndrome do coração partido devido ao estresse do aborto; a síndrome pós-aborto; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) antes, durante e depois do aborto humano;
a síndrome do vazio existencial frequentemente verificada após aborto involuntário; a recusa em
reconhecer os próprios erros na síndrome da autovitimização.
Maniologia: a egomania; a nosomania; a patomania; a narcisomania.
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Mitologia: o mito do descarte da consciência-feto; o megamito religioso do sexo ser
apenas para procriação; o megamito do celibato dos sacerdotes.
Holotecologia: a dessomatoteca; o abortoteca; a antissomatoteca; a psicopatoteca; a somatoteca; a projecioteca; a nosoteca; a recicloteca.
Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Recexologia; a Recinologia; a Seriexologia;
a Intrafisicologia; a Tanatologia; a Parapatologia; a Patopensenologia; a Assediologia; a Autocorrupciologia; a Antinvexologia; a Errologia; a Interprisiologia; a Grupocarmologia; a Nosologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu transmigrável; a conréu ressomada; a consener;
a isca humana inconsciente; o robô existencial; a vítima do porão consciencial; a vítima da melin;
a vítima da melex; a conscin perversa.
Masculinologia: o submisso; o omisso; o inseguro; o pusilânime; o crianção; o descuidado; a alcoólatra; o toxicômano; o malandro; o sociopata; o biocida; o xenófobo; o infiel; o sexista; o playboy; o materialista; o manipulador; o intolerantista; o apriorota; o racista; o homofóbico; o neofóbico; o egocêntrico; o bipolar; o autoperdoador; o retomador de tarefa; o retardatário
evolutivo; o guia amaurótico; o pré-serenão vulgar; o reciclante; o incompletista; o autassediado;
o megassediador.
Femininologia: a desmanchadeira; a submissa; a omissa; a insegura; a pusilânime; a criançona; a descuidada; a alcoólatra; a toxicômana; a malandra; a sociopata; a biocida; a xenófoba;
a infiel; a sexista; a dondoca; a materialista; a manipuladora; a intolerantista; a apriorota; a racista; a homofóbica; a neofóbica; a egocêntrica; a bipolar; a autoperdoadora; a retomadora de tarefa;
a retardatária evolutiva; a guia amaurótica; a pré-serenona vulgar; a reciclante; a incompletista;
a autassediada; a megassediadora.
Hominologia: o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens incompletista; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens recyclans;
o Homo sapiens aprioristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aborto humano provocado ilegal = a expulsão do feto sadio promovida
pela decisão egoica dos progenitores; aborto humano provocado legal = a expulsão do feto promovida pelos riscos à saúde da gestante.
Culturologia: a cultura patológica da egolatria; a cultura de a mulher ser dona do próprio corpo.
Tabelologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, tabela com 15 cotejos entre traços pessoais patológicos desencadeadores do aborto voluntário e traços faltantes à conscin interessada em realizar a Autoconsciencioterapia remissiva das autoculpas estagnadoras:
Tabela – Traços Pessoais Desencadeadores do Abortamento Voluntário
versus Traços Faltantes
Nos
01.

Travões Desencadeadores
Angústia egocêntrica

Trafais
Intercompreensão assistencial
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Nos

Travões Desencadeadores

Trafais

02.

Antidiscernimento

Autodiscernimento

03.

Autocorrupção

Cosmoética

04.

Autoculpa

Autestima elevada

05.

Autodepressão

Autopacificação

06.

Autorregressismo

Autorreciclogenia

07.

Desorganização

Autorganização

08.

Egoísmo

Interassistencialidade

09.

Estagnação eletronótica

Lucidez multidimensional

10.

Indiferença evolutiva

Otimismo evolutivo

11.

Insegurança

Autoconfiança

12.

Instabilidade emocional

Imperturbabilidade

13.

Lacrimogenia cardiochacral

Sorrisogenia coronochacral

14.

Predomínio da sexualidade

Predomínio da afetividade sadia

15.

Promiscuidade

Responsabilidade proexológica
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o aborto humano provocado, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
02. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
03. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Desafeição: Parapatologia; Nosográfico.
06. Desordem familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
07. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
08. Dismorfofobia: Parapatologia; Nosográfico.
09. Fronteiriço dessomático: Intrafisicologia; Nosográfico.
10. Limite cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. ParaDNA: Parageneticologia; Neutro.
12. Subconsciencialidade: Subconscienciologia; Nosográfico.

O ABORTO HUMANO PROVOCADO, NO ATUAL MOMENTO
PLANETÁRIO, PODE EXPRESSAR RETROCESSO EVOLUTIVO DA CONSCIN DESORGANIZADA, CONSIDERANDO-SE
OS MÉTODOS CONTRACONCEPTIVOS JÁ DISPONÍVEIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de intermissivista, já utilizou técnicas abortivas voluntárias nesta vida intrafísica? No teste de avaliação pessoal pela escala simples
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de 1 a 5, qual o nível de entendimento dos mecanismos intraconscienciais ocasionadores de tal
atitude antiproéxis?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Julio; Qualificações da Consciência; pref. Waldo Vieira; revisores Alexandre Zaslavsky; et al.;
260 p.; 14 seções; 135 caps.; 14 E-mails; 185 enus.; 46 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 7 websites; glos.
210 termos; 403 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 39
a 48.
2. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
páginas 63 e 64.

J. B. C.
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ABRAÇO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O abraço é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, envolver, circundar, rodear ou apertar outrem com os braços, empregando as intenções e as energias conscienciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo braço deriva do idioma Latim Vulgar, bracciu, conexo ao idioma
Latim Clássico, brachium, e este do idioma Grego, brakhíón, “braço”. Surgiu no Século XI. A palavra abraço apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Amplexo. 2. Aperto entre os braços. 3. Enlace com os braços.
4. Aconchego com os braços.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo abraço:
abraçada; abraçado; abraçador; abraçadora; abraçamento; abraçante; abraçar; abraçável; autoabraço; paraabraço.
Neologia. As duas expressões compostas abraço vampirizador e abraço interassistencial são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Aperto de mão. 2. Beijo. 3. Cumprimento formal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à afetividade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Abraço:
ação intercardiochacral. Intercambiemos nossos abraços.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabética
e classificadas em 2 subtítulos:
1. “Abraço. A tão aplaudida técnica do abraço é paradoxal porque pode ser mera oportunidade de vampirismo energético explícito”.
2. “Abraços. Sempre tive imensa pena dos pássaros: eles não se abraçam”. “Há abraços sufocantes”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do abraço fraterno; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; o holopensene da afetividade cosmoética; os cosmoeticopensenses; a cosmoeticopensenidade; o holopensene do acolhimento consciencial; o holopensene pessoal da intercompreensão; o holopensene da interassistencialidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade;
o holopensene grupal da amizade; o holopensene da empatia; os pacipensenes; a pacipensenidade;
a autocrítica perante a postura pensênica no ato de abraçar; os criticopensenses; a criticopensenidade; a higidez pensênica promovendo a doação das melhores energias; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os
neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: o abraço; o abraço do político egoico; o tapinha nas costas; as cumplicidades
interprisionais dos políticos; as autocorrupções das intenções; o abraço da elite separatista; o preconceito; o abraço arrogante; a ironia no abraço do inimigo camuflado; o abraço doente; o abraço
emocionado; o abraço utilizado qual ferramenta de consolação; o abraço do competidor; o abraço
de felicitação distorcido; o abraço superficial; o abraço efusivo; o abraço técnico do goleiro;
o abraço do profissional do corpo de bombeiros; a dimensão circunstancial da ação de abraçar;
a ausência do abraço dos pais; a importância do abraço dos filhos; a espera do abraço; a esperança
ansiosa pelo aconchego; o abraço no momento exato; a receptividade do abraço; o recebimento
do abraço revigorante influenciando a replicação do afeto; o hábito de abraçar desde criança;
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o abraço na hora da chegada; o abraço na hora da despedida; o abraço no momento da dessoma;
a dessoma; o funeral; o abraço do amigo no time certo; o dia do abraço comemorado aos 22 de
maio; a retribuição; a gratidão; o abraço silencioso; o abraço pacífico; o abraço recíproco; o abraço eletrônico; o abraço ignorado pelo conscienciólogo imaturo; o abraço reeducativo; o abraço
empreendedor proexológico; o ato de abraçar interassistencialmente; o abraço reurbanizador de
acolhimento às consréus ressomadas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo o domínio das energias; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a ausência energética da conscin; o abraço vampirizador de energias; o abraço energético sedutor holochacral; o abraço do assediador extrafísico; a identificação e discriminação de energias; a sutileza energética homeostática; o abraço motivador de energias conscienciais (ECs) positivas; o abraço energético nas plantas
sadias; a troca energética entre a conscin e os pré-humanos de estimação; a utilização coerente
dos veículos holossomáticos empregada na exteriorização de energias através dos bíceps; a projeção fragmentada; a descoincidência holossomática; o autabraço; a energização de conscins
e consciexes durante a tenepes; o parabanho de energias proporcionado pelos amparadores extrafísicos; a revigoração energética; a utilização dos braços na tarefa interassistencial multidimensional; os paraabraços dos amparadores nos resgates extrafísicos; o paraabraço planejado cosmoeticamente durante reencontros pararreconciliatórios; a assistência autoconsciente paradiplomática
no abraço de resgate das consciexes baratrosféricas; a rememoração do Curso Intermissivo (CI)
pré-ressomático identificando as possíveis autocorrupções psicossomáticas causadas pelas imaturidades emocionais no emprego energético do abraço.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das amizades; o sinergismo interconsciencial; o sinergismo homeostase holossomática–homeostase geral; o sinergismo da harmonia evolutiva; o sinergismo da convivência íntima; o sinergismo da interassistência; o sinergismo universalista.
Principiologia: o princípio da convivialidade sadia; o princípio da interassistencialidade; o princípio da coerência; o princípio do abertismo intraconsciencial; o princípio do posicionamento acolhedor; o princípio cosmoético de sempre exteriorizar as melhores energias para todos; o princípio do equilíbrio holossomático; o princípio da descrença (PD); o princípio da descrença aplicado às pesquisas da Energossomatologia; o princípio do megafoco mentalsomático
cosmoético aplicado às tendências maliciosas do emocionalismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do estado de paixão amorosa; a teoria da interassistência agilizando a troca de experiência energética no emprego do abraço multidimensional; a teoria do abraço
demonstrando a importância do envolvimento energético e cosmoético de afeto, amizade e união.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica do estado vibracional; a técnica da higiene
consciencial; a técnica da autoconscientização do abraço; a técnica da parapercepção induzida.
Voluntariologia: a importância do ato de abraçar, com seriedade, as tarefas no voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a autoqualificação
das funções no voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) com objetivo de constituir neoafetos, neoamizades e empatia evolutiva geradoras de produtividade interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Somatologia;
o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Recexologia;
o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
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Efeitologia: o efeito do abraço sadio revigorando as energias do holossoma; o efeito da
racionalidade no sobrepairamento à emocionalidade da conscin imatura; o efeito do abraço cosmoético; o efeito patológico do abraço anticosmoético; o efeito da espontaneidade cosmoética;
o efeito das desintoxicações intraconscienciais; o efeito do abraço no convívio do grupo familiar;
o efeito da qualificação da interassistência.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir do abertismo e acolhimento por
meio do abraço; as neossinapses da empatia desenvolvida a partir das autopesquisas; as neossinapses autoinvestigativas da repercussão energética do abraço; as neossinapses da afetividade
mentalsomática geradas a partir da reciclagem intraconsciencial.
Enumerologia: o abraço empático; o abraço da acalmia íntima; o abraço amparado;
o abraço sadio; o abraço assistencial; o abraço discernido; o abraço evolutivo.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio essência-aparência; o binômio emissor-receptor; o binômio aperto de mão–abraço.
Interaciologia: a interação amizade-afeto; a interação interassistência-abraço; a interação acolhimento-compreensão; a interação amparo-tenepes; a interação afetividade-empatia.
Crescendologia: o crescendo soma-psicossoma-mentalsoma.
Trinomiologia: o trinômio simpatia-afetividade-estima; o trinômio desconstrução–desobstrução–paz íntima; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio autoimagem–insegurança–desequilíbrio–energias exacerbadas.
Antagonismologia: o antagonismo pensene patológico / abraço sadio; o antagonismo
autocorrupção / Cosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo de o abraço fraterno poder ser realizado apenas pelo olhar.
Legislogia: a lei do autoconhecimento bioenergético aplicada ao abraço.
Filiologia: a conscienciofilia; a recexofilia; a neofilia; a cosmoeticofilia; a conviviofilia;
a assistenciofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a cura da sociofobia; a superação do medo de abraçar.
Holotecologia: a somatoteca; a psicossomatoteca; a convivioteca; a energoteca; a comunicoteca; a experimentoteca; a grupocarmoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Interprisiologia; a Autexperimentologia;
a Interconscienciologia; a Presenciologia; a Comunicologia; a Energossomatologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Harmoniologia; a Homeostaticologia; a Parapedagogiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a família nuclear; a familia consciencial; a familia evolutiva.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o afetuoso; o carinhoso; o amoroso; o educador;
o assistente; o conscienciológo; o questionador; o reflexivo; o estudioso; o pesquisador; o tenepessista; o enfrentador; o pacificador; o projetor; o parapercepciólogo; o comunicólogo; o intermissivista; o estrategista; o voluntário.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a afetuosa; a carinhosa; a amorosa; a educadora;
a assistente; a consciencióloga; a questionadora; a reflexiva; a estudiosa; a pesquisadora; a tenepessista; a enfrentadora; a pacificadora; a projetora; a parapercepcióloga; a comunicóloga; a intermissivista; a estrategista; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis;
o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens comparticipans.
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V. Argumentologia
Exemplologia: abraço vampirizador = aquele empregado com energias egoicas e carentes; abraço interassistencial = aquele empregado com inteligência evolutiva (IE).
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da amizade.
Dificultadores. Segundo a Experimentologia, eis, na ordem alfabética, dentre outros, 17
dificultadores intraconscienciais da conscin, homem ou mulher, inibidores do ato de abraçar interassistencial e multidimensionalmente:
01. Anticrítica: os preconceitos anticosmoéticos.
02. Antipatia: a carência de reconciliações.
03. Autassédio: a autocontaminação pela falta de desassim.
04. Baixa autestima: a fuga ao autenfrentamento.
05. Egoísmo: o aprisionamento das potencialidades assistenciais.
06. Incompreensão: a falta de lucidez.
07. Inimizade: o bloqueio da interação afetiva.
08. Insegurança: a falta de autoconfiança.
09. Irritabilidade: a evidência de assédios e heterassédios.
10. Isolacionismo: a insociabilidade estagnadora.
11. Mágoas: o ressentimento guardado.
12. Medo: os traumas emocionais bloqueadores de afetos assistenciais.
13. Ódio: o sentimento de profundo rancor.
14. Orgulho: o fechadismo do fluxo energético cosmoético.
15. Preconceito: o empecilho ao acolhimento assistencial multidimensional.
16. Repressão: o histórico de rigidez e antiespontaneidade na infância.
17. Revolta: as imaturidades quanto à realidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Energossomatologia, o abraço é capaz de demonstrar
o nível de intencionalidade da conscin, homem ou mulher, através, por exemplo, de 35 características, condições ou variáveis, listados em ordem alfabética, apresentadas em 2 grupos:
A. Homeostático:
01. Abraço acolhedor: aquele com afabilidade, hospitaleiro, incondicional, discernido.
02. Abraço afetuoso: aquele com fraternidade e universalismo.
03. Abraço amigo: aquele com as amizades em geral.
04. Abraço amparado: aquele com energia consciencial assistencial.
05. Abraço antecipado: aquele com planejamento técnico sadio.
06. Abraço aproximatório: aquele com unificação nas interrelações conscienciais.
07. Abraço cosmoético: aquele com autocrítica contínua.
08. Abraço duplista: aquele com cumplicidade existencial entre parceiros da dupla
evolutiva.
09. Abraço fraterno: aquele com amor incondicional.
10. Abraço gratulatório: aquele com pronunciado agradecimento.
11. Abraço lúcido: aquele com intenção consciente de assistir.
12. Abraço ortopensênico: aquele com retilinearidade mentalsomática.
13. Abraço paciológico: aquele com paz íntima evolutiva.
14. Abraço reconciliatório: aquele com as pazes grupocármicas.
15. Abraço restaurador: aquele com reposição de energias.
16. Abraço sábio: aquele com otimização de cognição evolutiva.
17. Abraço sereno: aquele com acalmia íntima.
18. Abraço tranquilo: aquele com equilíbrio mentalsomático.
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B. Nosográfico:
01. Abraço anticosmoético: aquele com interação interdimensional patológica.
02. Abraço apático: aquele com enfermidade íntima.
03. Abraço ciumento: aquele com imaturidades conscienciais.
04. Abraço covarde: aquele com demonstração de tibieza pela autocorrupção íntima.
05. Abraço derrotista: aquele com energia de desânimo.
06. Abraço distante: aquele com ausência energética pessoal.
07. Abraço egoico: aquele com interesses pessoais.
08. Abraço falso: aquele com dramas e mentiras.
09. Abraço impensado: aquele com falta de lucidez.
10. Abraço indiferente: aquele com menosprezo.
11. Abraço inimigo: aquele com sentimento bélico.
12. Abraço invejoso: aquele com cobiça pela conquista alheia.
13. Abraço irônico: aquele com deboche e sarcasmo.
14. Abraço patopensênico: aquele com influências de ideias nosográficas.
15. Abraço raivoso: aquele com sentimento de repulsão e aversão.
16. Abraço saudoso: aquele com nostalgia e emoção exacerbada.
17. Abraço triste: aquele com lágrimas.
Terapeuticologia. Concernente à Mentalsomatologia, eis, listadas em ordem alfabética
6 possíveis indicações racionais para a conscin, homem ou mulher, vencer as dificuldades psicossomáticas inibidoras do abraço homeostático:
1. Autenfrentamento. Superação das repressões pensênicas inibidoras do ato de abraçar.
2. Autoposicionamento proativo. Autodesassédio das corrupções íntimas.
3. Determinação evolutiva. Vontade lúcida otimizadora da reciclagem de postura íntima.
4. Estado vibracional. Profilaxia consciencial no emprego das energias durante a troca
de abraços.
5. Exposição consciencial. Desinibição reeducativa tarística.
6. Perdoamento. Exercício diário do autoimperdoamento e do heteroperdoamento.
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 o abraço, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
03. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
04. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
05. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
07. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
08. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
09. Elo: Evoluciologia; Neutro.
10. Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
13. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
14. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
15. Recepção somática: Somatologia; Neutro.
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O ABRAÇO QUANDO COSMOÉTICO É CAPAZ DE MOBILIZAR ENERGIAS FRATERNAS ACOLHENDO INTERASSISTENCIALMENTE A CONSCIN, FOMENTANDO SENTIMENTOS
ELEVADOS E NUTRINDO O AUTODISCERNIMENTO AFETIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, com qual intenção compartilha o abraço? É capaz de higienizar os autopensenes antes de abraçar alguém?
Bibliografia Específica:
1. Pease, Allan; & Pease, Barbara; Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal (The Defenitive Book
of Body Language); revisora Suzana Cap; trad Pedro Jorgensen Junior; 272 p.; 22 enus.; 82 ilus.; 1 website; 21 x 14 cm;
br.; 3ª Ed.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 76 a 79.
2. Vicenzi, Luciano; Coragem Para Evoluir; pref. Málu Balona; revisores Gisele Salles; Karina Thomaz;
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ABRIDOR DE CAMINHO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O abridor de caminho é a conscin – homem ou mulher –, ou consciex competente e disposta a servir para abrir o percurso ou o roteiro evolutivo de outra ou outras consciências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo abridor vem do idioma Latim, aperire, “abrir; fender; penetrar; escavar; descobrir; declarar; expor; oferecer; dissipar”. Surgiu no Século XIV. A palavra caminho
procede do idioma Latim Vulgar, camminus, “caminho”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Abridor de neocaminhos. 02. Desbravador de caminho. 03. Abridor de estrada. 04. Condutor evolutivo. 05. Precursor evolutivo. 06. Bandeirante evolutivo.
07. Pioneiro evolutivo. 08. Introdutor de neotécnica. 09. Arauto da tares. 10. Iniciador de maxiproéxis; iniciador de projeção lúcida.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo abridor:
abrideira; abridela; abridora; abrimento.
Neologia. As duas expressões compostas abridor de caminho intrafísico e abridor de caminho extrafísico são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Assediador humano. 2. Assediador extrafísico. 3. Guia amaurótico.
Estrangeirismologia: o evolutionary personal trainer; o evolutionary pacemaker;
a avant-garde.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal fraterno e acolhedor; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a condição de quem abre caminho; a condição de quem vai adiante; a condição de quem abre novas perspectivas; a receptibilidade calorosa; o acolhimento fervoroso; o trabalho de vanguarda.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amigo oculto
extrafísico; o auxiliador invisível; o epicon no Acoplamentarium.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o consciência aglutinadora–consciência cosmovisionária.
Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teática da interassistência multidimensional.
Tecnologia: as técnicas projetivas lúcidas; a paratécnica da ofiex.
Voluntariologia: os vínculos interconscienciais proexológicos no voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos do exemplarismo vanguardista.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoverpons.
Binomiologia: o binômio (dupla) líder-liderado.
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Interaciologia: a interação (duplismo) líder-liderado; a interação (duplismo) pioneiro-seguidor.
Crescendologia: o crescendo conviviológico liderado-líder.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-esclarecimento-encaminhamento.
Antagonismologia: o antagonismo equipe / egão; o antagonismo mão na mão / canga
no pescoço; o antagonismo atrator de amparador / atrator de assediador.
Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à caminhada evolutiva.
Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a gregariofilia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da interiorose.
Maniologia: a profilaxia da gurumania.
Mitologia: o mito da independência.
Holotecologia: a assistencioteca; a proexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a tenepessoteca; a ofiexoteca; a energossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Liderologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Evoluciologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Conscienciometrologia;
a Consciencioterapia; a Paracogniciologia; a Maxiproexologia; a Verponologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o abridor de caminho; o abridor de neocaminhos; o abridor humano de
neopicadas; o precursor; o descobridor; o bandeirante; o inventor; o renovador; o anunciador;
o vanguardista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista
consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o planejador; o recexologista; o reurbanizador; o empreendedor.
Femininologia: a abridora de caminho; a abridora de neocaminhos; a abridora humana
de neopicadas; a precursora; a descobridora; a bandeirante; a inventora; a renovadora; a anunciadora; a vanguardista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a planejadora; a recexologista; a reurbanizadora;
a empreendedora.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo
sapiens maxiproexologus; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens evolutiologus.

Enciclopédia da Conscienciologia

104

V. Argumentologia
Exemplologia: abridor de caminho intrafísico = a conscin auxiliadora do projetor lúcido; abridor de caminho extrafísico = o amparador extrafísico promotor da projeção consciente assistida.
Culturologia: a cultura da intercompreensão; a cultura da grupalidade; a cultura da
interassistencialidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 personalidades, conscins – homens ou mulheres – ou consciexes abridoras de caminhos
evolutivos para outras consciências e as respectivas áreas técnicas de atuação:
01. Acolhedor, instrutor e encaminhador de assistido: Interassistenciologia.
02. Amparador extrafísico de ofiexista: Ofiexologia.
03. Amparador extrafísico de tenepessista: Tenepessologia.
04. Auxiliador de parapesquisas: Parapercepciologia.
05. Auxiliar em terra de projetor ou projetora: Projeciologia Intrafísica.
06. Comandante político de migrações evolutivas: Politicologia.
07. Condutor de neocognições libertárias: Cogniciologia.
08. Conscienciômetra humano: Conscienciometrologia.
09. Consciencioterapeuta humano: Consciencioterapia.
10. Consciex cicerone líder volitativo: Extrafisicologia.
11. Editor de megagescons alheias: Comunicologia.
12. Epicon do Acoplamentarium: Parafenomenologia.
13. Facilitador de maxiproéxis cosmoéticas: Maxiproexologia.
14. Introdutor à comunex evoluída: Sociexologia.
15. Inventor de neoideias: Heuristicologia.
16. Preceptor cosmoético: Educaciologia.
17. Propositor de neoverpons: Verponologia.
18. Provedor de acesso às Centrais Extrafísicas: Evoluciologia.
19. Recepcionista de projetora ou projetor projetado: Projeciologia Extrafísica.
20. Recepcionista de recém-dessomado: Intermissiologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o abridor de caminho, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
04. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
05. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
06. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
07. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
08. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
09. Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
10. Recepção pós-dessomática: Intermissiologia; Homeostático.
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NA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL, INTRA E EXTRAFISICAMENTE, TODA CONSCIÊNCIA É, AO MESMO TEMPO,
LÍDER DE QUEM VEM ATRÁS, EM NÍVEL MENOR, E LIDERADA POR QUEM VAI À FRENTE, EM NÍVEL MAIOR.
Questionologia. Qual o predomínio evolutivo atuante em você, leitor ou leitora: o de ser
líder ou o de ser liderado(a)? Em quais áreas de atividade?
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ABSORÇÃO DE ENERGIAS
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A absorção de energias é o fenômeno parapsíquico caracterizado pela
ação, processo ou efeito de a conscin, homem ou mulher, receber e interiorizar, em si própria,
consciente ou inconscientemente, as energias imanentes (EIs) e as conscienciais (ECs) externas
ao microuniverso pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra absorção deriva do idioma Latim, absorptio, “ato de engolir”.
Surgiu no Século XIX. O termo energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Absorção energética. 2. Absorção de bioenergias. 3. Atração de
energias; captação de energias; extração de energias; recepção de energias. 4. Ação bioenergética
centrípeta. 5. Assimilação simpática de energias conscienciais (assim).
Neologia. As duas expressões compostas absorção sadia de energias e absorção patológica de energias são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Exteriorização de energias; irradiação de bioenergias; irradiação
energética; projeção energética. 2. Doação de energias; passe energético; transfusão de energias.
3. Tenepes (tarefa energética pessoal). 4. Transmissão de energia consciencial. 5. Desassimilação simpática de energias (desassim). 6. Estado vibracional (EV).
Estrangeirismologia: a absorção do qi ou chi; o checkup holossomático periódico; o upgrade consciencial fornecido pela prática regular da absorção de energias imanentes junto à Natureza; a captação do prana; os exercícios da técnica iogue de respiração pranayama; o swadhisthana ou esplenicochacra selecionando e distribuindo as energias vitalizadoras pelo holossoma.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à qualidade das energias absorvidas.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Absorvamos energias conscientemente.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em
3 subtítulos:
1. “ECs. Esteja, leitora ou leitor, com atenção dedicada às suas energias conscienciais
o tempo todo. O seu olhar tem ECs, o seu aperto de mãos tem ECs, o seu abraço tem ECs, a sua
palavra tem ECs. Você é uma usina de ECs”.
2. “Energia. Trabalhar com as energias conscienciais (ECs) é como se estivéssemos
carregando ovos, todo cuidado ainda é pouco”.
3. “Energias. A conscin mais inteligente começa a dominar satisfatoriamente as energias conscienciais, quando ainda jovem, a fim de colocá-las no lugar das energias somáticas (ESs),
diminuídas quando na maturidade biológica pela envelhecência. Um idoso raquítico pode ser
mais potente em ECs do que um jovem musculoso”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os energopensenes;
a energopensenidade; os fitopensenes; a fitopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os holopensenes vampirizadores; a autopensenidade potencializada pelo contato
mais permanente com a Natureza.
Fatologia: a vida humana energética; a respiração e a alimentação como sendo fontes
primárias de energia; as manobras respiratórias por meio da sequência de inspirações e expira-
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ções, ao ar livre, em ambiente impoluto, aumentando a oxigenação cerebral; a vitalidade energética; os benefícios da dieta saudável; a prática regular de atividade física auxiliando nos desbloqueios energéticos; as caminhadas, até transpirar, em bosques e parques com fartura de árvores,
flores, lagos e jardins; os exercícios de natação; o sono reparador favorecendo a absorção espontânea das energias extrafísicas; o ato de apreciar o pôr do sol ativando o frontochacra; a melhoria
do sistema imunológico; a realização das manobras energéticas durante o banho de chuveiro; as
interações energéticas no dia a dia com plantas, animais pré-humanos, conscins e ambientes intrafísicos em geral; a assimilação das energias do cardiochacra pelo abraço; o aperto de mãos propiciando a transferência mútua de energias pelos palmochacras; a troca energética na prática sexual
sadia com o parceiro ou parceira da dupla evolutiva (DE); a atenção permanente dedicada às
energias conscienciais.
Parafatologia: a absorção de energias; a exteriorização de ECs; o estado de descoincidência vígil; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a mobilização básica de energias (MBE); o acoplamento energético; a manutenção da soltura energossomática sadia através do
desencadeamento de autobanhos energéticos regulares; a vontade inquebrantável constituindo
a chave do domínio das manobras energéticas; os chacras; os parafenômenos identificados; a assimilação simpática das energias; a desassimilação simpática das energias; os objetos ou bagulhos
presentes no ambiente carregados de ECs tóxicas; o ambiente assombrado desencadeando a vampirização energética; o poltergeist; os auto e heterassédios; a ignorância quanto às próprias energias; os acidentes de percurso; o ato de sugar ou vampirizar as energias dos seres vivos causando
prejuízo alheio; o doente bioenergético; a recepção ou aplicação do arco voltaico craniochacral;
o encapsulamento parassanitário; a energização recebida através de passe energético; a recepção
das energias exteriorizadas pelo epicon lúcido no estado de megaeuforização auxiliado por amparador extrafísico de função; a absorção junto à Natureza de fitoenergias, aeroenergias, geoenergias, hidroenergias e zooenergias; a ectoplasmia; a recepção de intenso chuveiro de ECs na psicosfera pessoal, patrocinado por amparador extrafísico; a potencialização das ECs pelo paramicrochip; o macrossoma energossomático; a captação de energias através da conexão com a Central Extrafísica; a recepção de energias na prática da tenepes transmitida pelo amparador extrafísico de função para a conscin tenepessista, e desta, retransmitida à consciência assistida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ectoplástico geoenergias-hidroenergias-aeroenergias-fitoenergias-zooenergias-hominenergias; o sinergismo ectoplasma-lignina; o sinergismo EI-EC na
assistência interconsciencial.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às pesquisas da Energossomatologia; o princípio da disponibilidade das energias imanentes para todos; o princípio da inesgotabilidade das energias conscienciais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado no emprego das ECs.
Teoriologia: a teoria da vida humana energossomática; a teoria e prática das realidades das ECs; a teoria da Era da Fartura das energias conscienciais.
Tecnologia: a técnica da mobilização básica de energias (MBE); a técnica dos 20 EVs
diários; a técnica da soltura energossomática; a técnica energética dos 30 metros; a técnica da
assim e desassim; a técnica da refrigerada aeromagnética; a técnica da chuveirada hidromagnética; a técnica da descoincidência vígil em movimento; a técnica das 40 manobras energéticas.
Voluntariologia: os voluntários das dinâmicas parapsíquicas; o megavoluntariado
energético, interassistencial, da conscin tenepessista.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;
o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito revitalizador da absorção das energias da Natureza; o efeito do
balneário bioenergético; o efeito renovador das EIs; o efeito patológico do desequilíbrio das
ECs; o efeito da soltura holochacral.
Neossinapsologia: as paraneossinapses obtidas por meio dos exercícios de mobilização
das energias conscienciais.
Ciclologia: o ciclo absorção intencional de energias imanentes–doação eficaz de ectoplasmia terapêutica.
Enumerologia: a vontade decidida; a descoincidência vígil; a interiorização das energias; o desbloqueio energético; a compensação energética; a ativação dos chacras; a soltura do energossoma.
Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio autolucidez–discernimento energético; o binômio absorção energética–exteriorização energética.
Interaciologia: a interação intencionalidade–energias conscienciais; a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia.
Crescendologia: o crescendo (fluxo) EC intermitente–EC contínua; o crescendo evolutivo iscagem inconsciente–iscagem lúcida interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio indissociável pensamento-sentimento-energia (pensene);
o trinômio exteriorização-absorção-EV; o trinômio dinâmico vontade-intencionalidade-holochacralidade; o trinômio domínio energético–autoconsciencialidade–produtividade interassistencial; o trinômio Bioenergética-animismo-parapsiquismo.
Polinomiologia: o polinômio da MBE circuito fechado–EV–exteriorização–absorção de
energias; o polinômio absorção de energias–energossoma–cordão de prata–psicossoma.
Antagonismologia: o antagonismo absorção / exteriorização de energias; o antagonismo ECs autodefensivas / ECs hostis; o antagonismo energossoma solto / energossoma bloqueado; o antagonimo ECs compensadoras / ECs descompensadoras; o antagonismo ECs higienizantes / ECs intoxicantes; o antagonismo ECs simpáticas / ECs antipáticas; o antagonismo ECs terapêuticas / ECs intrusivas; o antagonismo proatividade energética / passividade energética.
Paradoxologia: o paradoxo do incremento das ECs para qualificar a doação energética; o paradoxo da sutileza e força dos fenômenos parapsíquicos; o paradoxo da subjetividade
objetiva do parapsiquismo.
Politicologia: a energocracia; a extrafisicocracia; a parapsicocracia; a parafenomenocracia; a parapercepciocracia; a lucidocracia; a tenepessocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: as leis da Parafisiologia do energossoma.
Filiologia: a energofilia; a projeciofilia; a extrafisicofilia; a parapsicofilia; a parafenomenofilia; a paraperceptofilia; a tenepessofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a energofobia; a extrafisicofobia; a parafenomenofobia.
Sindromologia: a remissão da síndrome do exaurimento energossomático; a superação
da síndrome do vampirismo energético.
Mitologia: os mitos do desenvolvimento parapsíquico.
Holotecologia: a energoteca; a extrafisicoteca; a projecioteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a parafenomenoteca; a parapercepcioteca; a sinaleticoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Bioenergologia; a Extrafisicologia; a Interassistenciologia; a Energointeraciologia; a Holochacralogia; a Energocenografologia; a Parafenomenologia; a Experimentologia; a Autoparapercepciologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energovibratorius;
o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens projectius; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: absorção sadia de energias = aquela capaz de promover a compensação
e desbloqueio das ECs, revitalizando e flexibilizando o energossoma; absorção patológica de
energias = a condição doentia de vampirização energética ou de absorção insaciável e ininterrupta, na tentativa frustrada de manter-se saciado, ao modo de “saco sem fundo”, às custas do prejuízo alheio.
Culturologia: a Multiculturologia da Parafenomenologia.
Chacras. Pela Holochacralogia, a absorção de energias imanentes e conscienciais ocorre
por meio dos chacras e pontos energéticos (meridianos). Tais núcleos ou centros de força promovem a junção do psicossoma com o energossoma, atuando ao modo de pontos de conexão pelos
quais a energia flui entre os veículos da consciência.
Esplenicochacra. Segundo a Parafisiologia, existem chacras mais predispostos a doar
ou absorver energias. Atribui-se ao esplenicochacra a função de absorver, selecionar e distribuir
as energias vitalizadoras pelos órgãos do corpo humano e por todo o holossoma. Por estar situado
mais à esquerda do soma, sobre a área do baço (sistema imunológico), dentro da área abdominal
ou vegetativa, o esplenicochacra, possivelmente, relaciona-se com as ECs e os alimentos ingeridos.
Experimento. Recomenda-se ao cognopolita, homem ou mulher, realizar experimentos
parapsíquicos, buscando dominar a manobra de absorção de EIs e ECs, de maneira autoconsciente, seletiva, nos ambientes da Cognópolis, Foz do Iguaçu, principalmente na trajetória da Via
Florestalis, trilha localizada nos campi da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos
da Consciência (CEAEC) e Polo Conscienciocêntrico Discernimentum.
Sinalética. A absorção de EIs e ECs em regiões com fartura de hidroenergias, geoenergias e fitoectoplasma (lignina), com a presença de cachoeiras, cascatas, rios, riachos, fontes de
água, plantas, árvores, pomares, gramados, jardins e flores, potencializa a autectoplastia, facilita
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a discriminação e a avaliação da sinalética energética e parapsíquica pessoal e promove a soltura
sadia do energossoma.
Evitação. Deve-se evitar absorver energias em locais impregnados negativamente, por
exemplo, espaços onde foram cometidos homicídios e outros crimes violentos, ex-salas de tortura,
presídios, antigas masmorras, matadouros de pré-humanos, certos hospitais psiquiátricos e mosteiros abandonados. Tais ambientes contêm energias tóxicas, podendo gerar vampirizações, assédios e bloqueios energéticos.
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 absorção de energias, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
03. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
04. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
05. Assim: Energossomatologia; Neutro.
06. Balonamento: Energossomatologia; Neutro.
07. Bioenergotaxonomia: Energossomatologia; Neutro.
08. Campo energético: Energossomatologia; Neutro.
09. Cataratas do Iguaçu: Hidroenergologia; Homeostático.
10. Dimener: Energossomatologia; Neutro.
11. Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
12. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
13. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
14. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Síndrome do vampirismo energético: Energossomatologia; Nosográfico.

O DOMÍNIO AUTOCONSCIENTE DA ABSORÇÃO DE ENERGIAS É MANOBRA BÁSICA E NECESSÁRIA À CONSCIN
ATENTA À MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR HOLOSSOMÁTICO INTERASSISTENCIAL E À QUALIFICAÇÃO DA TARES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, patrocina, intencionalmente, a absorção de energias? Sabe discriminar, identificar e classificar os diversificados tipos de bioenergias?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
562 e 587.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1999; página 589.
3. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002; página 47.
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4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 208.

G. G. M.
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ABSTENCIONISMO CONSCIENCIAL
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O abstencionismo consciencial é a indiferença, negligência, distanciamento
ou posição de neutralidade da conscin quanto à automaturidade integrada (holomaturidade)
e à evolução autoconsciente prioritária.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo abstencionismo vem do idioma Francês, abstentionnisme, “decisão
de usar o direito de voto”, e este do idioma Latim, abstentio, “supressão; ato de se abster”, de
abstinere, “ter a distância, manter afastado; abster-se; conter-se; estar isento”. Surgiu no Século
XX. O vocábulo consciência também procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de
alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Absenteísmo consciencial. 2. Incompléxis.
Neologia. As 4 expressões compostas abstencionismo consciencial, abstencionismo
consciencial mínimo, abstencionismo consciencial médio e abstencionismo consciencial máximo
são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Compléxis. 2. Maximoréxis.
Estrangeirismologia: o Proexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento teático.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal proexológico; os proexopensenes; a proexopensenidade.
Fatologia: o abstencionismo consciencial; a antiproéxis; a intrafisicalidade; a autodesorganização; as falácias implícitas; as imaturidades; as omissões deficitárias; a apagogia; os autodesempenhos; a teática; a autoverbação; a proéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio dos paradeveres conscienciais; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da evitação do sonambulismo existencial; a técnica da evitação
da cultura inútil.
Voluntariologia: o voluntário retomador de tarefa.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação irresponsabilidade-indisponibilidade.
Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio causa-efeito-solução.
Antagonismologia: o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo sábio / tolo.
Holotecologia: a proexoteca; a cognoteca; a evolucioteca; a problematicoteca.
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Interdisciplinologia: a Proexologia; a Holomaturologia; a Autocriteriologia; a Evoluciologia; a Coerenciologia; a Priorologia; a Conscienciometrologia; a Parapatologia; a Recexologia; a Ortopensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o intelectual; o minidissidente ideológico; o escritor; o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a intelectual; a minidissidente
ideológica; a escritora; a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
inordinatus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens erraticus;
o Homo sapiens alienatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: abstencionismo consciencial mínimo = a condição do retomador ou retomadora de tarefa; abstencionismo consciencial médio = a irracionalidade do menosprezo ao autodomínio das energias conscienciais pela conscin displicente; abstencionismo consciencial máximo
= a ignorância do menosprezo da conscin vulgar às cogitações a respeito das ocorrências pós-dessomáticas ou ao retorno inevitável à paraprocedência pessoal.
Culturologia: os idiotismos culturais.
Murismo. Até certo ponto, o abstencionismo consciencial é mero murismo consciencial
dentro da Socin ainda patológica?
Papel. A partir da Consciencioterapia, a maioria dos componentes da Humanidade, infelizmente, ainda vive dominada pelo abstencionismo consciencial, por isso, a Conscienciologia
desempenha papel consciencioterapêutico relevante na atualidade da Terra.
Intraconscienciologia. A Conscienciologia aprofunda discussões sobre a intimidade da
consciência, quando se opera a reforma pessoal para melhor e se esquece o passado de inexperiências e equívocos irresponsáveis.
Holomaturologia. Quem pretende resgatar a autolucidez evolutiva, os 100% dos cons,
a holomaturidade, enquanto ser intrafísico, urge processar ampla mudança íntima nos hábitos de
sentir, pensar e aplicar os pensenes. Será sempre ideal fazer tudo isso sem passar pelos pedágios
dispensáveis do misticismo, da gurulatria, do salvacionismo, das demagogias e das autocorrupções bolorentas e fossilizantes. A reconstrução do ego pode ser desenvolvida através do modelo
prioritário de autevolução com criatividade.
Autodiscernimentologia. O autodiscernimento consciencial faz a conscin alijar, em
definitivo e sem defesas do ego, o dispensável. A pessoa lúcida deixa de defender o indefensável
e de repetir anacrônicas automimeses desnecessárias.
Sugestiologia. Dentre os mecanismos primários de defesa do ego mais empregados na
Socin se inclui a falácia da autocorrupção com esta autossugestão irracional: – “Como teoria, as
ideias libertárias são promissoras, contudo não funcionam na prática, pois são inexequíveis, excessivamente românticas no cotidiano humano”.
Abstencionismologia. Quanto à Conscienciometrologia, para quem tem na consciência
o primeiro instrumento de pesquisa, tais conjeturas irracionais ou ações de não-enfrentamento do
próprio ego, não funcionam. A projetabilidade lúcida (PL) elimina o diletantismo evolutivo na vi-
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da e coloca em debate a questão do insustentável abstencionismo da consciência ou a neutralidade quanto à automaturidade integrada.
Patologia. Na atmosfera patológica das conscins fiéis ao abstencionismo quanto à evolução autoconsciente, é composto o seguinte quadro: todos sabem da existência do abstencionismo
irracional quanto à maturidade, todos o admitem in petto, mas ninguém o combate. Assim, a exploração comercial-industrial da juventude prossegue franca. A Socin, ainda patológica, anseia
permanecer com tal face submersa, emprega os argumentos mais surrados, inspira palavras de ordem medievalesca em desacordo com a Era da Teleinformática e da Astronáutica.
Fatuística. As experiências pessoais multidimensionais demonstram: tais argumentos
antiquados não honram os defensores, acometidos por indigência mental e intelectual, perante
a Cosmoeticologia e a incorruptibilidade possíveis. Nessa situação, duas ordens de fatos estabelecem as diferenças: os fatos do abstencionismo das consciências, de modo grupal e coletivo; e os
fatos da projetabilidade lúcida das consciências, de modo individual e íntimo. Sem o esforço pessoal, tal Patologia Social, ou Sociopatia antiga, continuará. Até quando, afinal? Isso depende também de você, na qualidade de ser social componente da Socin. Lamentação é preguiça. Importa
empregar o trinômio da decisão assim-aqui-já (técnica, local, momento).
Alcoolismo. Dentro da Intrafisicologia, fato expressivo de abstencionismo causando repercussão até na História do Estado, foi a Lei Seca (Lei Volstead), nos Estados Unidos da América, promulgada no dia 05 de janeiro de 1920, contra a fabricação e o consumo de bebidas alcoólicas (alcoolismo). O governo do Brasil vem tentando implantar a lei seca nas rodovias do Brasil,
mas depende da fiscalização ainda precária das estradas. Em 1999, o Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo tinha 50 fiscais para 22 mil quilômetros de estradas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o abstencionismo consciencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
3. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
4. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
5. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
6. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
7. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.

EM FUNÇÃO DE MIMESE NOCIVA, O ABSTENCIONISMO
CONSCIENCIAL PODE CONTAGIAR – COM FORTE INFLUÊNCIA PARALISADORA – TODO O GRUPÚSCULO SOCIAL,
ANULANDO COMPLETAMENTE O TRABALHO DE EQUIPE.
Questionologia. Como vive você perante o abstencionismo consciencial? Tal estado ainda envolve você?
Bibliografia Específica:
1. Portella, Andréa; Estado regulamenta “Lei Seca” em Rodovias; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário;
Ano 120; N. 38.767; Seção: Cidades; São Paulo, SP; 08.12.99; página C 4.
2. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 144.
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3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 487.
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ABSTRAÇÃO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A abstração é o ato ou efeito de apreender determinada perspectiva separada, tomada do todo (coisa, representação, fato) concreto, em qualquer dimensão existencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo abstração procede do idioma Latim, abstractio, “separação; retirada; arrebatamento; rapto; abstração”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Abstraimento. 2. Desatenção. 3. Distração. 4. Devaneio. 5. Utopia.
6. Alheamento da consciência.
Neologia. Os 2 vocábulos miniabstração e maxiabstração são neologismos técnicos da
Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Concentração mental. 2. Atenção fixada. 3. Atenção dividida.
4. Fixação da consciência.
Estrangeirismologia: a consciencial migration.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à racionalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da dispersividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: a abstração; a abstração profunda; a abstração superficial; a abstração produtiva; a abstração inócua; a abstração sadia; a abstração patológica; a apreensão pessoal;
o absorvimento; o recolhimento íntimo; o entendimento pessoal; a alienação fantasiosa; a distração inútil; a cabeça vazia; a conjugação dos atributos mentais; a intelecção.
Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da imaginação criativa.
Tecnologia: a técnica da incorruptibilidade da imaginação; a técnica da concentração
mental.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: os efeitos nocivos da abstração dispersiva.
Ciclologia: o ciclo de criatividade.
Crescendologia: o crescendo devaneio-reflexão-neoideia.
Paradoxologia: o paradoxo de a abstração levar tanto ao erro crasso quanto ao achado
científico genial.
Fobiofobia: a pragmaticofobia.
Holotecologia: a abstratoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Cerebrologia; a Paracerebrologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Autocriticologia; a Autodefinologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

117

IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin distraída; a pessoa absorta.
Masculinologia: o distraído; o devaneador; o pesquisador absorto; o homem reflexivo.
Femininologia: a distraída; a devaneadora; a pesquisadora absorta; a mulher reflexiva.
Hominologia: o Homo sapiens abstractus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens intellegens; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo
sapiens experimentatus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens creativus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniabstração = a da pessoa desatenta; maxiabstração = a do cientista fisicalista ao pesquisar.
Culturologia: a cultura multidisciplinar.
Consciência. Pelos conceitos da Intrafisicologia, em tese, toda realidade sem abstração,
ou apenas com o predomínio de alguma concretude material, está mais distante da insubstancialidade substancial da consciência em si.
Vivência. Contudo, esta realidade tem de conviver com a lógica plena e com a teática,
ou seja, 1% de teoria para 99% de vivência. Vivenciar a abstração consciencial, além da Filosofia
clássica – a Filosofia prática – ou tão somente da teoria, é o desafio-mor da Mentalsomatologia
para todos nós, conscins lúcidas.
Intercorrelações. Sob a ótica da Holomaturologia, importa observar outros conceitos
correlatos ao estado da abstração a fim de se entender melhor o universo mentalsomático, ao modo destes 30, dispostos na ordem alfabética:
01. Análise (Grego: analysis, “desligar, soltar, deslindar; método de resolução”): deslindar de maneira meticulosa, dividindo ou decompondo o todo em partes específicas a fim de se
descobrir mais; análise intencional; análise técnica.
02. Conceito (Latim: conceptus, “ação de conter; pensamento”): algo tomado do interior; concepção; ideia; noção; ponto de vista; opinião; síntese.
03. Contraponto (Latim: contra, “contra”; punctus, “ponto”): ato de confrontar conceitos opostos; o cotejo de ideias divergentes.
04. Crescendo (Latim: crescendum, “crescendo”): intensificação progressiva de ideias;
continuísmo evolutivo.
05. Definição (Latim: definire, “delimitar; ação de definir limite ou fim”): determinação
precisa dos limites do objeto (realidade interdimensional) a fim de identificá-lo de modo específico e marcado; significação; clarificação exata; explicitação clara.
06. Dilema (Grego: dilemma, “dilema”): argumento pelo qual se coloca a alternativa entre duas proposições contrárias; situação embaraçosa com duas saídas difíceis ou penosas; expressão pseudológica de alternativa arbitrária.
07. Discernimento (Latim: discernere, “separar, distinguir”): capacidade de discriminar
e ver claro; distinção entre 2 objetos ou ideias; juízo claro e sensato das coisas; critério; tino.
08. Fenômeno (Grego: phainómenon, “coisa que aparece, aparição”): tudo percebido
pelos sentidos ou pela consciência em qualquer dimensão; fato científico.
09. Fórmula (Latim: formula, “forma, figura”): expressão concisa e rigorosa resumindo
certo número de dados; forma precisa para exprimir ideias, enunciar regras ou expor fatos.
10. Heurística (Grego: heurísko, “achar, encontrar”): pesquisa e modo de encontrar;
Ciência da invenção; Metodologia da descoberta.
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11. Hipótese (Grego: hipóthesis, “fundamento; ideia fundamental; suposição”): proposição antecipada e provisória para explicação de fatos; suposição duvidosa, porém não improvável.
12. Ideia (Grego: idea, “concepção abstrata; ideia; visão”): visão mental; concepção intelectual; criação; informação; ideia inata.
13. Inferência (Latim: inferre, “levar ou trazer para; induzir; deduzir; concluir”): afirmação da verdade de proposição em decorrência da ligação com outras já reconhecidas como verdadeiras; tirar conclusão; ilação; dedução; indução.
14. Inteligência (Latim: intelligentia, “entendimento, conhecimento”): faculdade de apreender o objeto na operação mental; capacidade de entendimento e perspicácia; intelectualidade.
15. Intencionalidade (Latim: intentio, “intenção; plano; vontade”): atenção da conscin
voltada para fora de si mesma; qualidade reveladora do conteúdo da consciência, em si.
16. Método (Grego: méthodos, “pesquisa; busca; estudo metódico”): processo de pesquisa e observação; investigação científica; programa pelo qual se atinge o objetivo predeterminado.
17. Observação (Latim: observatio, “atenção; observação”): atender com respeito
acurado; exame clínico; reflexão; observância.
18. Operação (Latim: operatio, “trabalho, obra”): processamento cognitivo de dados,
incluindo a comparação, a seleção e a resolução de problemas.
19. Paradoxo (Grego: parádoksos, “estranho, bizarro; extraordinário”): pensamento,
proposição ou argumento contraditório ou aparentemente oposto ao senso comum.
20. Pensamento (Latim: pensare, “pesar, pensar”): resultado reflexivo da reunião das
operações mentais superiores; processo de concentração nas ideias. O pen dos pensenes.
21. Pesquisa (Latim: perquirere, “procurar com cuidado e empenho”): modalidade de
método de atenção ativa com ação sobre o objeto; investigação ou estudo sistemático; indagação;
inquirição; procura.
22. Problema (Grego: próblema, “questão; assunto controverso; obstáculo”): situação
difícil ou assunto controvertível a ser pesquisado e solucionado.
23. Projeto (Latim: projectus, “lançado para diante”): a realidade posta para ser feita
dependente da ação; o empreendimento a ser realizado dentro de esquema determinado.
24. Razão (Latim: ratio, “cálculo; método; siso”): faculdade de pensar quando se caminha cursivamente de determinada conexão para outra; a capacidade de avaliar ideias universais;
raciocínio.
25. Solução (Latim: solutio, “decomposição, separação; solução”): o fruto da resolução
de impasses e questões.
26. Tática (Grego: taktiké, “habilidade”): método ou habilidade para atingir determinados objetivos.
27. Técnica (Grego: tekhnikós, “técnica, arte, habilidade”): o modo especial de fazer algo; conhecimento prático; prática.
28. Teoria (Grego: theoría, “examinar; estudo ou conhecimento especulativo”): conjunto de regras ou leis, mais ou menos sistematizadas, aplicadas a certa área específica; conhecimento especulativo, metódico e organizado de caráter hipotético e sintético.
29. Tese (Grego: thésis, “proposição; conclusão mantida através de raciocínio”): a teoria
ou proposição capaz de levar à prova definitiva; formulação discutida e defendida em público.
30. Teste (Inglês: test, “experimento; prova, comprovação”): qualquer meio para verificar ou testar a qualidade ou a veracidade de algo; exame; verificação.
Pragmatismo. Dentro da Paracronologia, o Século XX foi dedicado ao pragmatismo fisicalista exacerbado, condição anuladora da capacidade de abstração com introspecções e reflexões (solilóquios) profundas sobre as consequências da vida intrafísica, prejudicando as vivências
da projetabilidade autoconsciente das pessoas.
Delírios. As maquininhas levam a massa humana impensante aos delírios exacerbados
fundamentados na falsa concretude do soma.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a abstração, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
2. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
3. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
5. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
6. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
7. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.

OS LAZERES ESTÃO AUMENTANDO, PERMITINDO MAIORES ABSTRAÇÕES PARA AS REFLEXÕES COSMOÉTICAS
POR PARTE DA CONSCIN LÚCIDA. BOM INDÍCIO DESSE
FATO É O INTERESSE ATUAL, ÓBVIO, PELA BIOÉTICA.
Questionologia. Você é dado às abstrações? De qual categoria: a intelectiva, científica
e coerente, ou a fantasiosa, imaginativa e incoerente?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 325.
2. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 131.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 548.
4. Idem: 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 245 e 440.
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ABSURDO COSMOÉTICO
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O absurdo cosmoético é tudo aquilo contrário à razão, ao bom senso ou ao
autodiscernimento moral e cósmico, seja mínimo ou máximo, quanto à forma ou de conteúdo,
prejudicando a evolução da consciência.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo absurdo deriva do idioma Latim, absurdus, “destoante; desagradável ao ouvido; que não convém, impróprio; incongruente, tolo”. Surgiu no Século XVI.
O vocábulo cosmos vem do idioma Grego, kósmos, “ordem, organização; mundo, universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo procede também do idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra ética provém do idioma Latim, ethica,
“ética, moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e esta do idioma Grego, éthikós.
Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Absurdidade ética. 02. Despautério moral. 03. Dislate moral.
04. Pseudoverdade cosmoética. 05. Tolice aética. 06. Acuidade suspensa. 07. Irracionalidade.
08. Conclusão ilógica. 09. Inconsciência dos limites. 10. Antidiscernimento.
Eufemismologia. Milhares de eufemismos são empregados para dourar ou edulcorar
o absurdo cosmoético pessoal, inclusive expressões internacionais. Exemplos: Errare humanum
est; Nobody is perfect; Desculpem a nossa falha.
Neologia. As 3 expressões compostas absurdo cosmoético, miniabsurdo cosmoético
e maxiabsurdo cosmoético são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Correção cosmoética. 2. Razão cosmoética. 3. Bom senso. 4. Senso popular. 5. Senso dos limites. 6. Verdade relativa inquestionável. 7. Autodiscernimento.
Estrangeirismologia: o nonsense regressivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cognição pessoal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Rejeitemos
os absurdos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da irracionalidade; os patopensenes; a patopensenidade; os
nosopensenes; a nosopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade.
Fatologia: o absurdo cosmoético; a aberração; a alienação; o amor errado; as algemas da
fé; a animalização; a anticiência; o antidiscernimento; a autocastração sexual; a barriga-de-aluguel; a bestialidade; o bolsão jurássico; o estigma grupocármico; a falta de Higiene Consciencial.
Parafatologia: as evocações doentias inconscientes.
III. Detalhismo
Principiologia: a necessidade do princípio da Cosmoética Destrutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas da reciclagem existencial; a técnica da autorreflexão; as técnicas da Autoconscienciometrologia; as técnicas da Autoconsciencioterapia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos das expectativas frustradas.
Ciclologia: o ciclo patológico das imaturidades consecutivas.
Enumerologia: o ato de dar espetáculo; a economia de palitos; o ato de montar o porco;
o parto da montanha; o ato de prestar-se ao ridículo; a cena burlesca; o indivíduo rastaqueresco.
Fobiologia: a raciocinofobia; a literofobia; a bibliofobia.
Maniologia: as manias em geral.
Holotecologia: a absurdoteca; a bizarroteca; a abstrusoteca.
Interdisciplinologia: a Enganologia; a Cosmoeticologia; a Recexologia; a Parapatologia; a Psicopatologia; a Nosografia; a Desviologia; a Passadologia; a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as pessoas desorganizadas.
Masculinologia: os encolhedores de cérebros; os guias desorientadores.
Femininologia: as mulheres desorientadoras.
Hominologia: o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens
anxius; o Homo sapiens impertinens; o Homo sapiens pessimus; o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens fallaciosus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniabsurdo cosmoético = o índice de massa corpórea (IMC) acima de
40; maxiabsurdo cosmoético = a tentativa de suicídio.
Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura da improdutividade evolutiva.
Coloquialismo. Dentro da Conviviologia, expressão giriesca muito empregada para absurdo, no coloquialismo no Brasil (Ano-base: 2005), foi pagar um mico, sendo, de resto, também
gafe, autengano, chateação.
Ambiguidades. Existem ambiguidades não raro desnecessárias relativas ao idioma, por
exemplo: isso, aquilo, ele, ela, se, este, aquele, o último, o anterior, outro, outra.
Conteúdo. A redação retrata o conteúdo da percepção, o percepto, o qual – por mais
excelente – se apresentado em linguagem deficiente, acaba se perdendo.
Dicionário. O dicionário, querendo ou não, é o companheiro inseparável de quem redige. Na redação, no idioma Português, há 2 dicionários de todo dia: o Houaiss e o Aurelião.
Excessos. O mais útil é eliminar até os minicacófatos, quando excessivos, porque prejudicam o conteúdo. A atitude pode ser requinte sem chegar a ser perfeccionismo.
Teática. A forma – nas prioridades do mentalsoma – não deve prejudicar o fundo ou
o conteúdo. Interessa, sobremodo, enfatizar a clareza e a concisão contra as obscuridades e dubiedades, e se evitar o estilo simplista, telegráfico, ou a falta de patins no pensamento deslizando no
mentalsoma.
Frouxidão. Boa medida redacional é eliminar as palavras soltas nas linhas capazes de
deixar os parágrafos frouxos.
Maxicacófatos. Não há razão para conservar o maxicacófato no texto sério, não-cômico.
Exemplos: via de regra; por razões; imprime já.
Minicacófatos. A manutenção no texto de minicacófatos – o nível de purificação – depende do gosto ou estilo de quem escreve. Exemplos de minicacófatos: as nossas; com mais;

122

Enciclopédia da Conscienciologia

e minha; em minha; com um; mas que; da dor. Há minicacófatos inevitáveis no emprego do idioma Português, por exemplo: as consciências.
Palavra. A palavra certa, quando substituída por outra, menos adequada, em benefício
da elegância estilística ou da forma, deprecia o texto científico na maioria dos casos.
Pesquisa. A pesquisa científica começa e termina na Holoteca.
Princípio. Racionalmente, urge priorizarmos primeiro a raiz e o tronco (conteúdo) e não
os galhos e as folhas (forma).
Redação. Quanto à redação do paper, por exemplo, no meio fica a virtude. Dentro das
técnicas de depuração dos meios pessoais de comunicação, importa enfatizar: quando se redige
o paper ou artigo científico, digitado através do laptop (notebook), com o font 20 (tamanho maior
das letras), o redator erra menos quanto à forma porque a pontuação é melhor vista o tempo todo.
Depois, antes da impressão final, o font é reduzido.
Reescrita. É rematada tolice considerar qualquer texto acabado e resolvido. A reescrita
insistente, ilimitada, constitui princípio para quem escreve motivado e não deixa rastro menos
digno – grafopensene – para trás.
Revisão. É mais inteligente revisar a forma depois de grafados os pensenes e não durante
a redação inicial.
Tipos. Empregar os tipos – ou fonts – largamente, em especial o itálico e o negrito
(bold).
Pacote. Na área da Economia, é muito empregada a expressão pacote de absurdos em
relação aos dislates do governo nas comunicações aos cidadãos.
Conformática. Segundo a Cosmoeticologia, de acordo com os princípios do confor,
o absurdo cosmoético é mais prejudicial quando transcende a forma do veículo de comunicação
e atinge doentiamente o conteúdo da mensagem transmitida.
Diferença. Há diferença enorme entre o absurdo semântico e a ideia absurda. Podem
suceder ocorrências absurdas ou intoleráveis quanto à forma, ou ao confor, no texto do discurso,
exemplos: erros de concordância, grafia errada de vocábulos.
Televisão. Do ponto de vista da Comunicologia, merece observar os grandes absurdos,
gafes dos autores, produtores e diretores, ou, na linguagem da época, enormes micos, apresentados pelas novelas da televisão, por exemplo, estas 5 amostras reduzidas da telelixeira:
1. Brega e Chique: o vilão queria fugir da Justiça, fez plástica e virou outro personagem
muitos centímetros mais alto, calvo e com quilos mais magro.
2. Corpo Dourado: a personagem conseguiu, do alto do morro, laçar o bandido tentando
matar o homem lá embaixo.
3. De Corpo e Alma: a personagem saiu para caminhar, começou o trajeto no Jardim
Botânico, seguiu para Copacabana e terminou na Praia do Pepino, no Rio de Janeiro, sem transpirar (suar).
4. Por Amor: o diário rolou de mão em mão entre os personagens da novela e só no último capítulo, alguém resolveu lê-lo.
5. Torre de Babel: empregaram a escada fantasma e a filha nascida de mãe morta.
Taxologia. Mediante a Conscienciometrologia, os absurdos cosmoéticos podem ser classificados em duas categorias básicas conforme envolvam o autor(a) ou as vítimas:
1. Amenos: o ato de fumar (tabagismo) quando afeta somente a pessoa autoconsciente,
minitrafar.
2. Intensos: o ato popular, em certas Socins, de soltar balões coloridos, movidos a mecha (balonismo), capazes de atear incêndios e derrubar aeronaves, afetando a vida e os direitos
conscienciais de outras personalidades, megatrafar.
Predisposição. De acordo com a Consciencioterapia, todo absurdo cosmoético, quando
intensamente repetido, criando hábito, leva à desestabilização da homeostase na elaboração dos
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pensenes da conscin, ou seja: predispõe alguma doença da consciência, mania, paranoia, psicopatia ou psicose.
Autocorrupção. Pela Paraprofilaxiologia, dentre os absurdos maiores e indefensáveis
está a autocorrupção onde a conscin engana a si própria, repetidas vezes, e deixa passar, negligentemente, a manifestação pensênica pior, errada ou perturbadora, atrasando a autevolução.
Imaturidades. Sob a ótica da Experimentologia, vejamos 6 cúmulos ou absurdos das
imaturidades conscienciais:
1. Preparação. A preparação para a guerra entre as superpotências é, em si mesma,
a própria guerra, tais os impactos econômicos, tecnológicos e sociais negativos, ou mais apropriadamente, doentios. No absurdo e oneroso custo da guerra – inclusive a moderna – entram, inevitavelmente, recessão, dívidas externas, degradação ambiental, empobrecimento, insegurança e violência social. Há tolice coletiva maior?
2. Linguagem. Os militares, envolvidos em jogo de vida e morte, lançam mão de siglas, abreviaturas e termos assépticos para se referir a algo tão real quanto às vítimas civis da
guerra, para não se comprometer com isso. Quando a bomba mata civis, os oficiais dizem ter
ocorrido danos colaterais. É a linguagem sem vítimas. Rótulos do dicionário militar, oficial: soldado ferido, B. C. R.; ferido em ação, W. I. A.; estar morto, Elvis; restos humanos, H. R. P. Há
eufemismos mortíferos maiores? Os resultados das guerras são contados através de milhares
e, não raro, milhões de crânios humanos.
3. Bíblia. Em 1990, foi publicada a edição especial, de batalha, da “Bíblia” de bolso,
“blindada”, protegida por placas de aço, para aparar o impacto do projétil nos soldados estadunidenses. Há demagogia religiosa e militar maior?
4. Religiões. Quanto às guerras, as religiões – batendo-se pela paz – pouco fazem e, não
raro, pioram o contexto. Na primeira guerra do Golfo Pérsico, os 3 maiores exércitos cristãos –
“religiosos” – do mundo combateram o maior exército muçulmano – “religioso” – do Planeta. Há
contradição maior?
5. Espetáculo. Durante o referido conflito do Golfo Pérsico, havia quem reunia os amigos em casa para assistir ao espetáculo da guerra através da magia técnica do vídeo universal, como se fosse final de Copa do Mundo ou a cerimônia de entrega holywoodiana do Oscar, regado
a goles de uísque e bandejas de salgadinhos, sem nenhum respeito aos milhões de pessoas sofridas, cientes dos milhares de inocentes a morrerem com entranhas derretidas, pela guerra a qual
não lhes dizia respeito. Há insensatez de granfinice maior?
6. Ostentações. No Brasil, em 1989–1990, havia 5.024.173 crianças desnutridas, com
menos de 5 anos (segundo o INAN), afora milhões de analfabetos, e 4 pessoas muito especiais:
o incorporador vivendo até vir a falecer, no apartamento de cobertura, na Barra da Tijuca, no valor de 5 milhões de dólares; o médico proprietário da ilha, no litoral fluminense, estimada em
mais de 5 milhões de dólares; o jovem piloto-iatista com o barco de passeio também avaliado acima de 5 milhões de dólares; e o jovem piloto com o jato BAE 125-800, avaliado em 10 milhões
de dólares. Há ostentações maiores?
Patopensene. Em função da Pensenologia, o absurdo cosmoético é invariavelmente
classificado como sendo patopensene, o autopensene patológico, a amência consciencial, a vontade patológica, o pecadilho mental. Obviamente, a tendência do absurdo cosmoético é ser, em tese,
anticosmoético.
Recin. Pelos conceitos da Recexologia, o absurdo cosmoético evidencia sempre a necessidade da reciclagem, ou mais apropriadamente, da recin, a autocatálise evolutiva.
Entendimento. Precisamos, antes de tudo, entender as imaturidades as quais estamos
sujeitos, a fim de evitá-las. Tais imaturidades vicejam onde menos se espera.
Megadoença. As observações do dia a dia e a megadoença social da guerra oferecem
o sem-número de cúmulos e absurdos quanto às imaturidades conscienciais.
Coerência. Maxicoerência é igualdade de ânimo na prosperidade e na adversidade.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o absurdo cosmoético, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Alienação: Intrafisicologia.
2. Anticura: Consciencioterapia.
3. Antidireito: Parapatologia.
4. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia.
5. Antissomática: Somatologia.
6. Artimanha: Cosmoeticologia.
7. Tirania: Parapatologia.

O ABSURDO COSMOÉTICO EXPÕE DETERMINADA MANIFESTAÇÃO DE IMATURIDADE, INEXPERIÊNCIA, IRRACIONALIDADE OU FISSURA DA CONSCIÊNCIA, LÓGICA
E EVIDENTEMENTE INDEFENSÁVEL, PORTANTO, TRAFAR.
Questionologia. Você ainda vivencia algum absurdo cosmoético? Em qual área de experiência?
Bibliografia Específica:
01. Brasil, Jorge Luiz; Absurdos de “Torre de Babel” (Novela Versus Escada Fantasma & Filha Nascida de
Mãe Morta); Extra; Jornal; Diário; Caderno: Sessão Extra; 1 enu.; 2 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 09.09.98; página 5.
02. Ferreira, Vinicius Barile; Pacote de Absurdos (I e II); (Economia, Brasil); Tribuna da Imprensa; Jornal;
Diário; Seção: Opinião; Rio de Janeiro, RJ; 02-03.11.98; páginas 4 e 5.
03. Freitas, Maria da Glória; Absurdos (Escola de Frankfurt & Rússia Soviética); O Globo; Jornal; Diário;
Seção: Cartas dos Leitores; Rio de Janeiro, RJ; 27.01.98; página 6.
04. Friedman, Thomas L.; Nonsense Total e Absoluto (China & Comércio); O Estado de S. Paulo; Jornal;
Diário; Ano 121; N. 38.928; Caderno: Economia; Seção: Artigo; São Paulo, SP; 17.05.2000; página B 12.
05. Maia, Cesar; Os Absurdos Lucros da Telefonia (Sobrecobrança); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano
80; N. 25.993; Seção: Tendências / Debates; 1 ilus.; São Paulo, SP; 02.06.2000; página A 3.
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DAS
ENERGIAS CONSCIENCIAIS
(ENERGOSSOMATOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. O abuso das energias conscienciais (ECs) é o ato ou efeito do uso errado,
irregular, incorreto, imoderado, excessivo, injusto ou anticosmoético das potencialidades do energossoma pessoal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo abuso deriva do idioma Latim, abusus, “mau uso; utilização de algo até o completo esgotamento; descomedimento”. Surgiu em 1564. A palavra energia provém
do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas, conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Mau uso das ECs. 2. Inexperiência energossomática. 3. Antidiscernimento. 4. Intencionologia.
Neologia. As 3 expressões compostas abuso das energias conscienciais, miniabuso das
energias consciencial e maxiabuso das energias conscienciais são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Uso correto das ECs. 2. Experiência energossomática. 3. Autodiscernimento. 4. Discernimentologia.
Atributologia: predominío das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às energias conscienciais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Quem
abusa, perde.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o antidiscernimento;
a força presencial anticosmoética; as relações interdisciplinares; a relação Neomesologia-Conviviologia; a relação Criteriologia-Holomaturologia; a relação Desviacionismo-Interprisiologia.
Parafatologia: o abuso das ECs; a abusão energética; o procedimento energético incorreto; as aplicações inadequadas das ECs; a inadequação holochacral; o desmando bioenergético;
o desregramento energossomático; o desvio patológico das ECs; as impropriedades nas mobilizações energéticas; o estado vibracional; o autodomínio das ECs; as 40 manobras fundamentais com
as ECs; os chacras; o holochacra; o energossoma; a relação adrenalina-ECs; a relação Cosmoeticologia-Energossomatologia.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da disponibilidade das energias imanentes para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) no emprego das energias conscienciais (ECs).
Teoriologia: a teoria da vida humana energossomática.
Tecnologia: a técnica do EV; a técnica da assim; a técnica da desassim; a técnica das
40 manobras fundamentais com as ECs.
Voluntariologia: o voluntário autoconsciente retomador de tarefa.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: o efeito patológico do desequilíbrio das ECs; o efeito nefasto do uso malintencionado das ECs.
Ciclologia: o ciclo dos acidentes de percurso evitáveis.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia.
Crescendologia: o crescendo estado vibracional–sinalética energética.
Antagonismologia: o antagonismo Subcerebrologia / Paracerebrologia; o antagonismo
gastronomia / fast food.
Politicologia: a cosmoeticocracia.
Fobiologia: a autocriticofobia.
Holotecologia: a energeticoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parafenomenologia; a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Consciencioterapia; a Autoparapercepciologia;
a Autodesassediologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin inconsciente quanto às energias conscienciais.
Masculinologia: o energicista; o assediador intrafísico; o assediador extrafísico; o interpresidiário; o extraterrorestre (extraterrestre terrorista).
Femininologia: a energicista; a assediadora intrafísica; a assediadora extrafísica; a interpresidiária; a extraterrorestre.
Hominologia: o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens interpraesidiarius;
o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo
sapiens deviatus; o Homo sapiens involutivus; o Homo sapiens energodonator.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniabuso das energias conscienciais = a hipnose malintencionada; maxiabuso das energias conscienciais = a sedução sexual espúria.
Culturologia: a cultura milenar dos poderes parapsíquicos espetaculares.
Agente. O agente interatuante entre os veículos da consciência é a energia consciencial
comandada pela vontade consciente ou mesmo inconsciente.
Autodiscernimento. Sob a ótica da Holomaturologia, o autodiscernimento é a faculdade
pela qual a consciência julga os fatos, parafatos ou os fenômenos, em geral, de maneira clara, sensata e ideal para o momento evolutivo.
Veículo. Pelos conceitos da Holossomatologia, o emprego abusivo de qualquer veículo
consciencial pode acarretar prejuízo sobre outro veículo de manifestação. Assim a conscin materialista, ao viver tão somente pelo corpo humano, instintos ou o sexochacra, não desenvolve os recursos do psicossoma ou do corpo emocional.
Reflexões. Considerando o universo da Psicossomatologia, por outro lado, quem vive
apenas pelas emoções, sem reflexões maiores quanto à própria existência, não consegue aperfeiçoar os sentimentos elevados ou as emoções racionalizadas, específicas do mentalsoma.
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Excessos. De acordo com a Somatologia, as regras da Biologia Humana são bastante estritas e não admitem excessos em nenhuma direção. Nem mesmo quanto às aplicações abusivas
da energia consciencial quando estas transcendem os limites biológicos e alcançam a Parabiologia.
Soma. A energia consciencial, como se sabe, é inesgotável ou inexaurível, porque provém da energia imanente existente em todo o Universo e dimensões conscienciais. No entanto,
o corpo humano, ao ser utilizado através do emprego de movimentos e processos mecânicos excessivos, ou outros abusos, pode apresentar distúrbios decorrentes da aplicação, através dele, da
energia consciencial por diversas formas.
Paranosografia. Do ponto de vista da Parapatologia, eis, na ordem funcional, 5 ocorrências identificadas como distúrbios ou malefícios consequentes do emprego incorreto da energia consciencial por parte do ser intrafísico, homem ou mulher:
1. Microlesões. Em tese, o projetor(a) consciente, ou o(a) animista-parapsíquico(a),
pode exteriorizar energia consciencial o dia todo, diariamente. No entanto, se os músculos do
soma não estão habituados à intensidade dos exercícios físicos desenvolvidos, a conscin pode
sofrer, posteriormente, os efeitos das microlesões das fibras musculares e as consequências
incômodas disso, e também de dores musculares e indisposições físicas.
2. Hipertrofia. Os atos simples da exteriorização de energia consciencial por parte da
consciência intrafísica (exteriorização bioenergética), ou mesmo as energias compostas pelas
consciexes ou amparadores (exteriorização extrafísica), através dos exercícios físicos (malhação,
aeróbica) próprios das práticas, por longos períodos, assiduamente, de modo intensivo, inclusive
por intermédio da tenepes diária, podem desenvolver evidente hipertrofia (maior volume) dos
músculos dos antebraços, bíceps, ombros e tórax, conforme as técnicas de exteriorização energética empregadas. Isso, obviamente, faz o doador, homem ou mulher, de ECs, aumentar o peso corporal e apresentar-se mais robusto e rígido.
3. Descalcificações. A instalação do campo denso de bioenergia, com o rebaixamento
substancial do metabolismo basal do sensitivo ectoplasta e a hipotermia das extremidades, durante o transe parapsíquico, quando repetida de modo intensivo, pode vir a predispor, por exemplo,
o aparecimento de descalcificações periféricas nas unhas dos pés, se houver alguma predisposição
orgânica nesse sentido: constituição física; idade física; circulação periférica; metabolismo do
cálcio.
4. Transferência. Em tese, a bioenergia se iguala a qualquer medicamento, capaz de
curar e também de matar quando em doses excessivas. É necessário observar com discernimento,
sempre, as variáveis interferentes nos processos das mobilizações e práticas energéticas. A técnica da assimilação simpática (assim), por exemplo, executada através do acoplamento energético
do sensitivo em relação à pessoa assistida, pode, em alguns casos, quando a assim torna-se muito
intensa e continuada, transferir ou absorver certas predisposições doentias ou instalar distúrbios
geradores de sintomas do paciente no doador bioenergético quando este não dispõe de técnicas
e holopensene adequados à manutenção da Paraassepsia (extrafísica) da psicosfera (desassins)
e ao próprio refazimento orgânico. Tal fato pode ocorrer, não somente com o exteriorizador energético mais comum, homem ou mulher, mas também com o médico de qualquer especialidade,
o psicólogo, a enfermeira e até o assistente social de ambos os sexos, o paramédico ou o profissional da área da saúde humana.
5. Resistência. Na manutenção correta da Para-Higiene do doador de energia consciencial, homem ou mulher, a relação entre o estado orgânico e a extensão e profundidade do trabalho
assistencial não podem ser esquecidas em qualquer caso. A pessoa não mantendo o balanceamento equilibrado da dieta alimentar e não dispondo, naturalmente, de reservas ou resistência orgânica, quando se dedica excessivamente ao trabalho da doação da bioenergia, pode tornar-se predisposta a cansaços posteriores ao trabalho, minidistúrbios relativos aos pontos vulneráveis, e a estados gripais frequentes.
Ressacas. Importa, sobretudo, considerar o fato: as práticas corretas com as energias
conscienciais jamais chegam a gerar ressacas energéticas.
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Outros. O melhor medicamento aliviador pode se transformar em veneno, conforme
o emprego abusivo das dosagens. Outros distúrbios e inconvenientes podem ser facilmente identificados pelo interessado, homem ou mulher, em desenvolver o autodomínio e a aplicação das
energias conscienciais a partir dos exemplos oferecidos neste contexto.
Ações. Como se observa, através destes exemplos objetivos e racionais, é necessário
à consciência se precatar quanto ao erro ou excesso prejudicial em tudo. Boa intenção e boa vontade ajudam muito, mas podem, quando sozinhas, gerar insensatezes gritantes. É necessário sempre, de modo indispensável, o autodiscernimento atuante da consciência a fim de as ações produtivas, em algum setor, se desenvolverem sem prejuízos de outros setores de manifestação.
Teática. Por isso, será sempre recomendável, tanto ao praticante comum, eventual, quanto ao pesquisador militante, de ambos os sexos, a união ideal da teoria e da prática (teática), ou
seja: o emprego, ao mesmo tempo, do estudo (1%, teoria, intelectualidade) diligente e da autovivência (99%, prática, experiência) parapsicofísica.
Idade. Logicamente, a condição da juventude dispõe de maiores resistências comparada
à condição da idade física madura. No entanto, os jovens podem estar mais predispostos aos minidistúrbios orgânicos nos trabalhos da aplicação das ECs em razão da dispersividade dos esforços,
ausência de métodos, indisciplina na vida comum, desassociação de ideias, dieta alimentar
não-balanceada e alimentação sem horário certo e regular.
CPC. As pessoas de meia-idade ou amadurecidas podem se sair melhor nesses casos
porque, embora sem as defesas próprias do período etário da mocidade, já constituíram o código
pessoal de Cosmoética, mais rígido para si mesmas quanto à Higiene Física, Mental e Consciencial, com hábitos sadios e rotinas úteis.
Exteriorização. A simples existência da possibilidade de malefícios, advindos da exteriorização das ECs, não significa para a pessoa a necessidade de evitá-las, inibir-se ou temer o uso
e aplicações permanentes.
Critério. A EC é a base, o instrumento e a pedra de toque da renovação da consciência
no autodesenvolvimento evolutivo, porém, como toda realidade do Cosmos discernível, exige critério na utilização com sabedoria, competência e eficácia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o abuso das energias conscienciais, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
2. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
3. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
4. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
5. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
6. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
7. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.

A CONSCIN HÁ DE TER SEMPRE AUTODETERMINAÇÃO,
DECISÃO, CORAGEM E MOTIVAÇÃO NAQUELAS CONSTRUÇÕES CONSCIENCIAIS COM A INTENÇÃO DE SEREM
DURADOURAS, EVOLUTIVAS E MULTIDIMENSIONAIS.
Questionologia. Você domina satisfatoriamente as energias conscienciais? Já sabe estabelecer limites cosmoéticos razoáveis para o emprego intencional das próprias ECs?
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ACABATIVA FALHA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acabativa falha é a incapacidade da conscin, homem ou mulher, finalizar, concluir, completar, encerrar satisfatoriamente as iniciativas pessoais, sucumbindo a faltas,
erros e omissões generalizadas, notadamente na fase final mais crítica e abarcante do empreendimento, podendo gerar sentimentos de derrotismo, constrangimento, frustração e incompletude
existencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo acabar é de origem controversa, constituído pelo elemento de composição a, morfema protético formador de palavras, e pelo vocábulo cabo, derivado do idioma
Latim, caput, “cabeça; parte superior; ponta”. Surgiu no Século XIII. A palavra falha procede do
idioma Latim Vulgar, fallia, “defeito”, com provável interferência do idioma Francês, faille. Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Arremate anticosmoético da atividade. 2. Término imprudente da
ação. 3. Desenlace imperfeito da iniciativa. 4. Inconclusão patológica da conduta. 5. Omissão
deficitária. 6. Incompléxis.
Neologia. As 3 expressões compostas acabativa falha gesconológica, acabativa falha
somática e acabativa falha proexológica são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Iniciativa falha. 2. Finalização satisfatória da atividade. 3. Clímax
cosmoético da atividade. 4. Ponto final ideal da ação. 5. Compléxis.
Estrangeirismologia: o follow up proexológico; a unfinished task; o checklist evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualidade das acabativas pessoais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da displicência; as assinaturas pensênicas maculadas; os entropopensenes; a entropopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade.
Fatologia: a acabativa falha; a falta de acabativa; o furo na conclusão do trabalho; o acúmulo de tarefas sem finalização oportuna; os compromissos em aberto; a autagenda anárquica;
o esforço necessário para colocar as pendências em dia; a perda do timing adequado para o desfecho exitoso; a solução contraproducente; a acídia; a incúria; o gosto pelo malfeito; o esboço tomado enquanto versão final; o ato de se contentar com pouco; a tendência para fazer corpo mole;
a procrastinação; o hábito de jogar a toalha prematuramente frente aos desafios evolutivos;
a autodesorganização; a atenção saltuária; a falta de continuísmo pessoal; a automotivação definhante; o fogo-fátuo; a perda do fôlego evolutivo; as iniciativas mangradas; a imprudência;
a prospectiva malsucedida; o pormenor crítico ignorado; a hipoacuidade; a escassez de revisões
exaustivas; as falhas decorrentes da pressão da data fatal para a entrega do trabalho; as variáveis
desconsideradas no arremate da ação; o estudo da frequência de acabativas falhas pessoais;
o acúmulo de acabativas falhas indicando a necessidade de recéxis; a mensuração e o acompanhamento das autorrealizações diárias visando a conclusão satisfatória das atividades; as estratégias
pessoais de prevenção de neoacabativas falhas; a manutenção do megafoco produtivo; a autoconsciência quanto aos empreendimentos evolutivos prioritários; a análise da qualidade do produto final; o percentual de autesforço necessário à conquista do completismo existencial satisfatório.
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Parafatologia: as falhas pessoais na autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a falta de manutenção da autodefesa energética; os acidentes de percurso parapsíquicos; o aborto
ectópico do desenvolvimento da autoparaperceptibilidade; a semiparapercepção; o retorno prematuro ao soma interrompendo a projeção consciente; a acabativa interassistencial sem a devida desassimilação simpática (desassim).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico dos autesforços estéreis; o sinergismo nosográfico das acabativas malogradas; o sinergismo das incompletudes proexológicas; o sinergismo
das repetições diárias evolutivas; o sinergismo baratrosférico autassédio-heterassédio; o sinergismo evolutivo acabativa da recéxis–acabativa da recin; o sinergismo pesquisa da falha–pesquisa da solução.
Principiologia: o princípio da autopesquisa; o princípio do autocomodismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das ectopias conscienciais; a teoria do estigma assediador; a teoria da proéxis; a teoria do compléxis; a teoria sem prática; a teoria da coerência; a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica das 50 vezes
mais; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da Higiene Consciencial na qualificação da performance pessoal; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica do autencapsulamento energético paraprofilático; a técnica de saber parar no momento certo; as técnicas de autodefesa
energética.
Voluntariologia: a sustentação da motivação discernida do voluntariado conscienciológico visando o completismo satisfatório dos empreendimentos interassistenciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Invexologia;
o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: os efeitos dos neointeresses desviacionistas na acabativa das tarefas já em
andamento; os efeitos da malpreparação proexológica no completismo existencial falho; os efeitos da má administração do tempo e das autopotencialidades na acabativa dos trabalhos pessoais; os efeitos generalizados do ansiosismo doentio; os efeitos da ortotaquipensenidade na auteficiência evolutiva; os efeitos generalizados da divergência de esforços; os efeitos nefastos do
acúmulo de acabativas falhas no holopensene pessoal da conscin negligente.
Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas necessárias à erradicação das acabativas
falhas.
Ciclologia: o ciclo vicioso das acabativas falhas; o ciclo começo-meio-fim-recomeço;
o ciclo análise-síntese-neoanálise.
Enumerologia: a conclusão prematura; o desfecho desastroso; o epílogo frustrante;
o término infausto; a síntese mutilante; o encerramento ectópico; a ação inconclusa.
Binomiologia: o binômio cronograma-fluxograma; o binômio teoria-prática; o binômio
erro-retificação; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio análise superficial–resumo
claudicante; o binômio Prospectiva-Paraprofilaxia; o binômio esforço-sucesso; o binômio imprecisão-falha.
Interaciologia: a interação funcional projeto-consecução-conclusão; a interação pouco
discernimento–excesso de falhas; a interação erro inicial–fracasso final; a interação acabativa
falha–aspirações evolutivas insatisfeitas; a interação autorganização consciencial–cumprimento
satisfatório das autoincumbências; a interação renitência em acabativas falhas–perda da autoconfiança; a interação acabativa falha pessoal–acabativa falha grupal.
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Crescendologia: o crescendo rascunho–arte final; o crescendo acabativa falha–arrependimento tardio; o crescendo autesforço-satisfação; o crescendo queima prematura das etapas–acabativa fracassada; o crescendo impaciência-insuficiência; o crescendo completismo diário–completismo existencial; o crescendo compléxis-maximoréxis-extraproéxis-maxicompléxis-euforex.
Trinomiologia: o trinômio baratrosférico fiasco-falência-frustração; o trinômio proexológico fase preparatória–fase consecutiva–fase acabativa; o trinômio erro–engano–omissão
deficitária; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio patológico desleixo-fraqueza-descontinuidade; o trinômio esboço-ensaio-caricatura; o trinômio nosográfico preguiça-acídia-acrasia.
Polinomiologia: o polinômio início-manutenção-evolução-conclusão.
Antagonismologia: o antagonismo patológico procrastinação / precipitação; o antagonismo aquisição / retribuição; o antagonismo acabativa falha consciente / acabativa falha insciente; o antagonismo polivalência sadia / polivalência ectópica; o antagonismo começo / fim;
o antagonismo exigência mínima / excelência máxima; o antagonismo acabativa falha eventual
/ acabativa falha crônica.
Legislogia: a lei do esforço mínimo; as leis do gersismo.
Fobiologia: a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da
pressa; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a fracassomania; a nosomania.
Mitologia: o mito de Sísifo.
Holotecologia: a experimentoteca; a mensuroteca; a evolucioteca; a proexoteca; a regressoteca; a apriorismoteca; a experimentoteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autenganologia; a Errologia; a Conscienciometrologia; a Metodologia; a Sistematicologia; a Autocriteriologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Parapatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o displicente; o desorganizado; o ansioso; o autoperdoador; o autovitimizado; o incompletista existencial.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a displicente; a desorganizada; a ansiosa; a autoperdoadora; a autovitimizada; a incompletista existencial.
Hominologia: o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens incautus; o Homo obtusus; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens acriticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: acabativa falha gesconológica = a obra-prima incompleta; acabativa falha somática = o suicídio; acabativa falha proexológica = o incompléxis.
Culturologia: a cultura da incompletude; a cultura da desorganização; a cultura da displicência.
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Caracterologia. Eis, a título de análise e estudo, por exemplo, 6 aspectos ou características inerentes às acabativas falhas, enumerados na ordem alfabética do tema:
1. Equívoco: o erro; o engano; a inexatidão; a defectibilidade.
2. Extemporaneidade: a impontualidade.
3. Imperfeição: a precariedade; a irregularidade; a imaturidade; o insatisfatório.
4. Incompletude: a inconclusão; a paralisação; a descontinuidade.
5. Ineficiência: a inutilidade; a improficuidade; a impraticabilidade.
6. Negligência: o desleixo; o descaso; a inadimplência.
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 acabativa falha, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atelia: Autopesquisologia; Neutro.
02. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autorrestauração imediata: Autodisciplinologia; Homeostático.
04. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
05. Defeito desfeito: Autorrecexologia; Homeostático.
06. Dia da incompletude: Assincronologia; Nosográfico.
07. Equívoco: Parapatologia; Nosográfico.
08. Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
09. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Incompletude: Holomaturologia; Neutro.
11. Incompléxis: Autoproexologia; Nosográfico.
12. Minifalha: Parapatologia; Nosográfico.
13. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Taxologia das falhas: Experimentologia; Nosográfico.
15. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

O ESTUDO RIGOROSO DAS AUTACABATIVAS FALHAS,
MESMO AS MAIS INSIGNIFICANTES, MERECE SER INSERIDO NO CÓDIGO PESSOAL DE COSMOÉTICA DE TODA
CONSCIN DEDICADA ÀS AUTOCORREÇÕES EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, comete acabativas falhas? Em qual setor de atividade? Por qual razão?
M. I. T.
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ACABATIVA INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acabativa interassistencial é a capacidade de terminar o iniciado na parte
final mais abarcante, não raro, também superrelevante, contudo sempre a mais completa da maioria das manifestações pensênicas da pessoa, homem ou mulher, consistindo na assistência competente às consciências, conscins ou consciexes, culminando e coroando qualquer categoria de
atividades envolvendo outras personalidades ou empreendimentos grupais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo acabar é de origem controversa, formado pelo elemento de composição a, morfema protético formador de palavras, e pelo vocábulo cabo, derivado do idioma
Latim, caput, “cabeça; parte superior; ponta”. Surgiu no Século XIII. O prefixo inter deriva também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra assistência, procede do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Conclusão assistencial do empreendimento. 2. Término cosmoético
de atividade. 3. Apoteose interassistencial da ação. 4. Ponto final ideal da ação. 5. Bom fim dos
atos.
Neologia. As 3 expressões compostas acabativa interassistencial, miniacabativa interassistencial e maxiacabativa interassistencial são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Inacabativa interassistencial. 2. Interassistencialidade inacabada.
3. Inconclusão anticosmoética da conduta. 4. Anticlímax interruptor. 5. Lacuna final do episódio. 6. Iniciativa interassistencial.
Estrangeirismologia: o end up na tenepes.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene equilibrado; o acabamento cosmoético das manifestações
pensênicas; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a acabativa interassistencial; o bom termo das ações pessoais; a conclusão
assistencial dos atos; a finalização correta do ato; a completação acertada; o fecho vitorioso do
trabalho; o remate brilhante da obra; o fechamento ideal da questão interpessoal; a apoteose digna
do autempreendimento; o desfecho feliz do episódio interconsciencial; a arrematação adequada da
interassistência; o concluimento interassistencial; o acabamento esmerado da tares; a evitação da
interprisão grupocármica; a maxiproéxis; a Socin.
Parafatologia: a Sociex; as comunexes evoluídas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo promovido pelo amparo de função nos empreendimentos
interassistenciais; o sinergismo dos detalhes holobiográficos nos desfechos assistenciais cosmoéticos.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da irreversibilidade temporal; o princípio da descrença.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da completude da Conscienciologia.
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Voluntariologia: as comissões temporárias interinstitucionais da interassistencialidade
de voluntários da CCCI.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito halo dos atos cosmoéticos sequenciais.
Neossinapsologia: as paraneossinapses da completude interassistencial.
Ciclologia: o ciclo da recomposição evolutiva interconsciencial.
Enumerologia: o ato de abrir as portas; o ato de estender a mão; o ato de segurar a barra; a ajuda de custo; o ponto de apoio; a mão na roda; a colher de chá.
Interaciologia: a interação ponto final–novo descortino assistencial.
Crescendologia: o crescendo iniciativa individual–completismo grupal.
Antagonismologia: o antagonismo projeto aberto / obra acabada.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica.
Holotecologia: a interassistencioteca; a metodoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Interaciologia; a Grupocarmologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Extrafisicologia; a Parassociologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Conviviologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca interconsciencial lúcida; a conscin acabativa; o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; os companheiros evolutivos; os familiares; os colegas de profissão; os
amigos; o empreendedor; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; as companheiras evolutivas; as colegas de profissão; as amigas; a empreendedora; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens accapatus; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens methodologus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens
completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicabativa interassistencial = o ato de perdoar acompanhado da competente assistência interconsciencial correspondente; maxiacabativa interassistencial = o ato de recompor exemplarmente, com sinceridade e interassistencialidade, as relações estremecidas, há
longo tempo, com outra pessoa.
Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 categorias de acabativas interassistenciais, de alto nível, sobre ocorrências muito comuns
na vida de relação, intra e extrafísica, dinâmica, turbilhonante, moderna:
1. Heterocríticas. A pessoa chega à instituição e critica acerbamente determinados ângulos da administração, mas, em compensação, apresenta cosmoética e exemplarmente, sugestões, soluções e se dispõe a ajudar e até a liderar as mudanças exigidas pelas melhorias reclamadas pelas próprias heterocríticas. No caso, o recém-chegado aponta os problemas e, ao mesmo
tempo, busca pessoalmente, vivenciando, as soluções racionais.
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2. Perdão. A pessoa afirma, com sinceridade, e demonstra, na prática, perdoar a ação
reconhecidamente malfeita da outra, contudo, muito além disso, simultaneamente, procura auxiliar de maneira mais abrangente e sanar os prejuízos do contexto emocional e ético, a fim de resgatar a personalidade perdoada do nível de autoculpa do momento evolutivo crítico no qual se
encontra. A autabnegação lúcida e cosmoética não faz mal a ninguém.
3. Reclamações. A pessoa reclama veementemente acerca de algum ato do amigo, porém, conjuntamente com as queixas, melindres ou suscetibilidades, se predispõe a fazer o ajuste
definitivo, intervindo para recompor todo o malestar ou tudo aquilo julgado malparado, exigindo
retificação moral ou social, com a intenção de todo o processo grupal acabar bem. A interprisão
grupocármica somente desaparece quando a discórdia está completamente extinta.
Ponto. Dentro do universo da Autopensenologia, a acabativa interassistencial é o ponto
final ideal de toda assinatura autopensênica correta quanto às consciências, locais, horas, contextos e holopensenes de múltiplas naturezas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a acabativa interassistencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
2. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
4. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
5. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
6. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
7. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.

PELOS PRINCÍPIOS DA EVOLUCIOLOGIA, SOMENTE
INAFASTÁVEL ACABATIVA INTERASSISTENCIAL PERMITE
À CONSCIÊNCIA PROSSEGUIR COM A AUTEVOLUÇÃO
SEM DEIXAR RASTROS NEGATIVOS POR ONDE PASSA.
Questionologia. Você sabe acabar ou fechar com chave de ouro os próprios empreendimentos e iniciativas? Algum problema evolutivo crítico foi deixado por você, malparado, para
trás?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 65, 123, 230 e 284.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 369.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 109.
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ACABATIVA VERBETOGRÁFICA
(VERBETOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acabativa verbetográfica é o conjunto de tarefas técnicas empregadas pacientemente pela conscin autora, homem ou mulher, para a satisfatória finalização da escrita de
verbete pessoal para a Enciclopédia da Conscienciologia, objetivando minimizar erros conformáticos, distorções comunicativas, omissões deficitárias, excessos e repetições desnecessárias passíveis de prejudicar o esclarecimento proposto.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo acabar é de origem controversa, formado pelo elemento de composição a, morfema protético formador de palavras, e pelo vocábulo cabo, derivado do idioma Latim, caput, “cabeça; parte superior; ponta”. Surgiu no Século XIII. O termo verbo deriva do mesmo idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Surgiu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, apareceu no Século XV. A palavra verbete
surgiu em 1881. O elemento de composição grafia provém do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Finalização verbetográfica. 2. Acabativa revisional do verbete pessoal. 3. Revisão verbetográfica do autor.
Neologia. As 3 expressões compostas acabativa verbetográfica, acabativa verbetográfica formal e acabativa verbetográfica conteudística são neologismos técnicos da Verbetologia.
Antonimologia: 1. Preâmbulo da verbetografia. 2. Início verbetográfico. 3. Tempo de
revisão verbetográfica desconsiderado.
Estrangeirismologia: o checklist da revisão verbetográfica; o know-how verbetográfico;
o estilo revisional Monk; o upgrade intelectivo com a dedicação à escrita escorreita; a criação de
good style in writing; o insight de última hora aperfeiçoando o entendimento e redação do tema.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Comunicologia Tarística.
Coloquiologia: o ato de costurar o texto; o ato de não escrever à meia boca.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade tarística; o holopensene pessoal da escrita conscienciológica; o holopensene pesquisístico; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; a flexibilidade pensênica
para rever criticamente as próprias argumentações; a fidelidade ao materpensene estipulado para
o verbete; o apreço pela qualificação continuada das assinaturas grafopensênicas pessoais; o empenho pela redação clara propiciando a retilinearidade gradativa da pensenização.
Fatologia: a acabativa verbetográfica; a depuração do conteúdo da mensagem grafada;
o compromisso autoral intransferível de explicitação das ideias pessoais; a composição da fluidez
textual; a integração conformática ao corpus de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;
a desdramatização do labor revisional; o aspecto lúdico do trabalho de revisão; a acuidade na detecção de erros tal qual jogo dos erros; a busca de repetições de palavras tal qual caça-palavras;
a procura do vocábulo para exprimir o conceito tal qual nas palavras-cruzadas; o exercício intelectivo favorecido pela revisão verbetográfica; a utilização e ampliação dos dicionários cerebrais;
o labor revisional evitando posterior arrependimento por equívocos evitáveis; a facilitação e aceleração da heterorrevisão posterior; o brio cosmoético na elaboração de texto límpido; a autossatisfação com os resultados esclarecedores da redação bem feita e acabada.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atenção à sinalética energética parapsíquica pessoal; a saturação temática e a dicionarização cerebral favorecendo
as intervenções amparadoras; a inspiração extrafísica sobre vocábulo ideal para a explicitação de
ideia; a consulta aos dicionários comprovando o encaixe perfeito da palavra inspirada; o ato de
honrar as ideias próprias e as inspiradas por amparador extrafísico; o aporte energético ao final
satisfatório da acabativa verbetográfica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelecção ágil–cognição vasta; o sinergismo comunicativo das palavras perfeitamente encaixadas ao sentido pretendido; o sinergismo coesão-coerência-clareza para a leitura fluente do texto; o sinergismo comunicativo forma-conteúdo; o sinergismo esclarecedor confor-verbação; o sinergismo coesão ideativa–coerência comunicativa;
o sinergismo cérebro-paracérebro.
Principiologia: o princípio da primazia do conteúdo sobre a forma.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo a comunicação eficaz.
Teoriologia: o corpus teórico e prático da Conscienciologia.
Tecnologia: as técnicas verbetográficas; o trinômio grafotécnico detalhismo-exaustividade-circularidade; a técnica da infopesquisa conscienciográfica; as técnicas redacionais; as
técnicas revisionais; as técnicas conscienciométricas; a técnica da louçania estilística.
Voluntariologia: as equipes de voluntários da Enciclopédia da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito desinformador dos erros de raciocínio; o efeito dispersivo dos cacófatos; o efeito desestimulante à leitura da repetição descriteriosa de palavras no texto; o efeito
obscurecedor da interpretação equivocada de argumentação confusa; o efeito motivador à leitura do texto coeso, claro e limpo; os efeitos da escrita tarística impecável na força presencial do
autor; os efeitos da Estilística Verbetográfica no favorecimento da Cosmovisão Temática.
Neossinapsologia: as neossinapses revisionais; o trabalho em prol do favorecimento
à formação de neossinapses condizentes com a neoideia comunicada.
Ciclologia: o detalhismo no ciclo de revisão verbetográfica; a exaustividade no ciclo escrever-imprimir-reavaliar-acertar; o ciclo autor-revisor.
Enumerologia: a paciência redacional; a disponibilidade intelectual; o detalhismo comunicativo; a exaustividade revisional; o discernimento tarístico; o bom gosto vocabular; a determinação verbetográfica.
Binomiologia: o binômio malentendido-desinformação; o binômio má intenção–imprecisão comunicativa; o binômio didática cosmoética–tares; o binômio inteligibilidade-cognoscibilidade; o binômio eficácia comunicativa–responsabilidade tarística; o binômio zelo-paciência;
o binômio autodesassédio mentalsomático–heterodesassédio.
Interaciologia: a interação letra-número; a interação negrito-itálico; a interação hífen-traço; a interação ponto–vírgula–ponto e vírgula; a interação maiúscula-minúscula; a interação
aspas-parênteses; a interação forma-conteúdo.
Crescendologia: o crescendo na didática comunicativa; o crescendo na eficiência tarística; o crescendo na hiperacuidade revisional; o crescendo no aprimoramento redacional;
o crescendo na dicionarização cerebral; o crescendo na valorização do confor; o crescendo sementeira intrafísica–colheita intermissiva.
Trinomiologia: a eliminação do trinômio displicência verbetográfica–negligência revisional–ansiosismo grafopensênico; o trinômio vocábulo preciso–frase enxuta–texto conciso;
o trinômio explicitação lógica–exatidão conceitual–adjetivação precisa; o trinômio palavra certa–contexto adequado–esclarecimento eficaz; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo acabativa satisfatória / acabativa falha; o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo paciência cosmoética / ansiosismo; o antagonismo
empenho didático / preguiça mental; o antagonismo linearidade textual / amontoado de frases;
o antagonismo elegância estilística / redação desleixada; o antagonismo legado textual autorrevezador / escritos inócuos.
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Paradoxologia: o paradoxo de a aparente perda de tempo da exaustividade revisional
ser economia de tempo no processo de publicação; o paradoxo de os cortes adequados serem
capazes de engrandecer o texto; o paradoxo texto complexo–leitura fácil.
Politicologia: a democracia na autoinclusão ao verbetorado conscienciológico.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo aplicada à tares grafada.
Filiologia: a grafofilia; a bibliofilia; a intelectofilia; a cogniciofilia; a lexicofilia; a autocriticofilia; a heterocriticofilia.
Fobiologia: a criticofobia estagnando o desenvolvimento da escrita pessoal.
Mitologia: o mito da perfeição desconstruído.
Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a hemeroteca; a comunicoteca;
a estiloteca; a grafopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Verbetologia; a Verbetografia; a Grafopensenologia; a Taristicologia; a Coerenciologia; a Comunicologia; a Redaciologia; a Gramática; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o verbetógrafo; o verbetólogo; o revisor verbetográfico.
Femininologia: a verbetógrafa; a verbetóloga; a revisora verbetográfica.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: acabativa verbetográfica formal = a checagem detalhista de possíveis
erros ortográficos, gramaticais, de digitação ou incompatibilidades com a estilística enciclopédica; acabativa verbetográfica conteudística = a checagem detalhista de possíveis obscuridades, ambiguidades, incongruências, excessos, enganos e / ou omissões deficitárias.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura tertuliária; a cultura verbetográfica; a cultura do Enciclopedismo Conscienciológico.
Metas. Sob a ótica da Conformaticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 metas factíveis da acabativa verbetográfica:
1. Adequação do confor: a adaptação do texto à estilística verbetográfica; a harmonização do conteúdo e forma aos demais verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
2. Ajustamento do tom: a conformidade da redação ao tom pesquisístico, paracientífico, descrenciológico, educado, cosmoético e racional, sem o carregamento nas tintas.
3. Correção de erros: a eliminação de erros ortográficos, gramaticais e de digitação;
a reverificação dos dados incluídos no texto; o ajuste às regras formais do verbete.
4. Enxugamento do texto: o corte de gorduras e supérfluos relativos ao eixo temático
do verbete; a composição de linha argumentativa retilínea. A criação de arquivo auxiliar com os
trechos descartados favorece o desapego ideativo.
5. Explicitação da ideia: a verificação da correspondência entre a ideia e a reprodução
em palavras; a busca pelo termo acertado, ideal, para exprimir o conceito; a minimização de malentendidos, ininteligibilidades e lacunas ideativas.
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Acabativa. A escrita verbetográfica chega à fase de acabativa quando o autor considera
o verbete pronto para a revisão, ou seja: a temática desenvolvida satisfatoriamente, o esclarecimento proposto explicitado e o devido atendimento às regras conformáticas da Verbetografia. Cabe ressaltar a necessidade da presença das seções definidas como fixas no verbete Verbete e do
respeito ao padrão mínimo de 3 páginas, 5 máximos e 25 logias.
Revisão. A consecução paciente da revisão pelo autor é fundamental, pois durante a escrita podem ocorrer enganos e esquecimentos devido às variações naturais no foco da atenção.
Por isso são demandadas reverificações de dados e formatos.
Checklist. Com a finalidade de auxiliar nas reverificações foi elaborada lista de procedimentos, resumida para facilitar o rápido acesso visual, aos moldes de lembrete técnico ou checklist de revisão, a ser consultado nesta etapa verbetográfica.
Manuais. A natureza sintética desta lista não abrange a explicação detalhada de padrões
conformáticos da estilística redacional conscienciológica e verbetográfica. Para este estudo são
indicados o Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia, o Manual de Redação da Conscienciologia, o manual Redação e Estilística Conscienciológica e os verbetes sobre
Conformática presentes nesta Enciclopédia.
Procedimentos. Eis, por exemplo, em ordem funcional, 30 procedimentos de revisão,
divididos em 5 áreas:
A. Coesão textual: a coerência entre os conteúdos do verbete.
01. Título & Definologia. A definição condizente com o título do verbete.
02. Especialidade & Tematologia. O tema central coerente com a especialidade do verbete.
03. Definologia & Sinonimologia. Os sinônimos coerentes com a definição.
04. Sinonimologia & Antonimologia. A antonímia em sentido oposto ao da sinonímia.
05. Definologia & Exemplologia. Os exemplos abrangidos pela definição.
06. Definologia & Taxologia. A natureza da Taxologia relacionada com a definição.
07. Enunciado de listagens & subtítulo. Nas listagens (enumerações verticais), os subtítulos dos itens adequados ao subtítulo e às informações do enunciado.
08. Enumerologia. Os 7 itens da seção Enumerologia relacionados entre si (harmonia
de conteúdo e forma) e com a temática do verbete. No caso de haver a mesma palavra nos 7 itens,
italicizar as mesmas.
09. Argumentologia. Os parágrafos na divisão Argumentologia com encadeamento lógico.
10. Frase enfática & Questionologia. As questões relacionadas entre si, e estas congruentes com a frase enfática, ambas correlacionadas com as abordagens do verbete.
B. Coesão formal: a repetição correta de informações conforme as regras formais.
11. Título de verbete. O título presente e grafado corretamente nas seções Definologia,
Neologia, Exemplologia, Remissiologia e na seção adequada.
12. Especialidade & Neologia. A especialidade citada na seção Neologia sendo a especialidade do verbete. A especialidade do verbete presente na seção Interdisciplinologia, geralmente na primeira ocorrência ou segunda, quando o título é também especialidade.
13. Neologia & Exemplologia. As mesmas expressões neológicas indicadas nas seções
Neologia e Exemplologia. Conferir a diferença no uso do itálico nas expressões em cada seção.
C. Fidedignidade das informações: o retorno às fontes cognitivas.
14. Informações. A reverificação dos dados citados, de preferência em fontes técnicas
confiáveis. Atenção aos padrões formais correspondentes, principalmente nas seções Bibliografia
Específica, Filmografia Específica e Webgrafia Específica, além de grafia de nomes próprios,
datações, títulos e citações.
15. Verbetes. A conferência na Enciclopédia da Conscienciologia do título, especialidade e tema central dos verbetes referidos na seção Remissiologia. Atenção à transcrição correta do
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título e da formatação, notadamente do uso de maiúsculas, espaços duplos entre palavras, itálicos
e hífens.
16. Cognatos. A rechecagem da grafia dos termos nos dicionários. Observar se houve
verbete publicado com tais cognatos e, em caso afirmativo, a seção não deve ser inserida.
17. Neologismologia. A averiguação se os termos escritos na Seção Neologia são neologismos.
D. Refinamento textual: a pesquisa digital (find) no texto.
18. Parasitas de linguagem. A eliminação dos termos dispensáveis (que, um, uns, uma(s),
meu(s), minha(s), teu(s), tua(s), seu(s), sua(s), nosso(s), nossa(s), vosso(s), vossa(s). Esses termos
são mantidos apenas quando em citações e referências.
19. Cacófatos. A busca de cacófatos mais comuns e a troca por vocábulos apropriados.
20. Palavras repetidas. A substituição de palavras e expressões utilizadas em excesso,
sem necessidade. Sugere-se sinalizá-las em cor diferente e pesquisar alternativas não prejudiciais
ao sentido pretendido.
E. Padronização formal: a adequação aos padrões formais.
21. Fórmulas formais. A confirmação do uso correto das fórmulas formais, notadamente nas seções Atributologia, Remissiologia (parágrafo inicial) e Questionologia (leitor ou leitora).
22. Listagens. A conferência do uso do zero à esquerda do número em listagens com 10
ou mais elementos; da numeração de listagem sem negrito ou itálico; da ordenação adequada à ordem citada no enunciado; da correspondência entre a quantidade citada no enunciado e o número
de itens.
23. Artigos. A verificação da presença dos artigos, sem itálico, notadamente nas divisões Fatuística, Detalhismo e Perfilologia, e nas seções Estrangeirismologia e Culturologia.
24. Pontuações. A averiguação da existência de ponto final (com ou sem negrito); do
ponto e vírgula na separação dos itens (com ou sem itálico); do fechamento de aspas e parênteses.
25. Símbolos. A checagem da utilização adequada dos símbolos: do sinal de igual na
seção Exemplologia; da barra na seção Antagonismologia; do padrão hífen ou traço na separação
dos componentes de sinergismos, ciclos, binômios, interações, crescendos, trinômios, polinômios
e na da repetição dos mesmos nas quebras de linha.
26. Espaços. O exame dos padrões de espaço triplo (entre as palavras do título) e espaço
duplo, notadamente após a numeração de sinônimos, antônimos e subtítulos de enumerações
verticais, e também entre as palavras na seção Remissiologia e na frase enfática.
27. Estrangeirismos. A italicização dos vocábulos ou expressões estrangeiras na seção
Estrangeirismologia e em outras partes do texto.
28. Siglas. O uso de siglas após o termo ou expressão, entre parênteses e sem itálico,
apenas na primeira ocorrência no verbete.
29. Sufixos. A italicização dos sufixos cracia, filia, fobia, mania e teca quando incluindo 7 ou mais ocorrências nas respectivas seções, mantendo os pontos e vírgula sem itálico.
30. Linhas. O alinhamento justificado dos parágrafos, a correção das linhas frouxas
e a retirada de viúvas (números ou letras isoladas na margem direita). Na frase enfática, 2 dígitos
isolados na margem direita é considerado viúva e, portanto, deve-se reformular a frase para eliminar esta condição.
Leitura. Após o término da verificação isolada de cada item do checklist de revisão, realizam-se leituras corridas do verbete impresso, com olhos de revisor, até considerá-lo pronto.
Sono. Neste ponto, recomenda-se a aplicação da técnica da noite de sono. A técnica consiste em imprimir a última versão do verbete e aguardar para, no dia seguinte, realizar a leitura
final com olhos de leitor. A mente descansada e a perspectiva de leitor facilitam a identificação
de ajustes ainda necessários.
Leitor. Outra técnica sugerida: solicitar à conscin amiga a leitura do verbete, no papel
informal de primeira revisora, objetivando a identificação de possíveis pontos obscuros.
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Encaminhamento. Depois dos ajustes, o verbete está preparado para ser encaminhado
à equipe de revisores técnicos da Verbetografia.
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 acabativa verbetográfica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Coesão textual: Grafopensenologia; Homeostático.
02. Conformática: Comunicologia; Neutro.
03. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
04. Estilo exaustivo: Estilologia; Neutro.
05. Estilo técnico: Estilologia; Neutro.
06. Fórmula formal: Conformática; Neutro.
07. Infopesquisa conscienciográfica: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
09. Maternagem ideativa: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
11. Refinamento formal: Exaustivologia; Neutro.
12. Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.
13. Revisão conscienciológica: Conscienciografologia; Neutro.
14. Técnica da qualificação dos verbetes: Comunicologia; Neutro.
15. Verbete: Comunicologia; Neutro.

A ACABATIVA VERBETOGRÁFICA CORRIGE, ACLARA, AMPLIA, COMPLEMENTA, ENXUGA E APERFEIÇOA O TEXTO.
O AUTOR LÚCIDO NÃO DELEGA AS RESPONSABILIDADES
PELO CONFOR EFICAZ ÀS COMUNICAÇÕES TARÍSTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como avalia o percentual de autesforços empregado nas acabativas revisionais das próprias obras escritas? Considera esse investimento relevante
para a consecução da tares grafada?
A. L.
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ACADÊMICO EMPREENDEDOR
(EMPREENDEDORISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acadêmico empreendedor é a conscin, homem ou mulher, estudante de
ensino superior, buscando por meio de atitudes criativas, arrojadas e estratégicas ter práticas inovadoras na formação universitária, favorecendo a materialização de ideias revolucionárias, assistenciais e transformadoras à Sociedade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo acadêmico vem do idioma Latim, academicus, “relativo à academia; discípulo de Platão; acadêmico”, derivado do idioma Grego, akademikós. Surgiu no Século XV. A palavra empreendedor procede do mesmo idioma Latim, imprehendere, “empreender”.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Universitário inovador. 2. Acadêmico realizador. 3. Graduando empreendedor.
Neologia. As duas expressões compostas acadêmico empreendedor eletronótico e acadêmico empreendedor intermissivista são neologismos técnicos da Empreendedorismologia.
Antonimologia: 1. Graduando estagnado. 2. Universitário alienado. 3. Acadêmico
acomodado. 4. Graduando ocioso.
Estrangeirismologia: as startups; o elevator pitch; os stakeholders; a relevância do networking; o coworking.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autoprioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tenhamos
atitudes empreendedoras. Empreender: atitude aglutinadora. Criatividade é liberdade. Empreendedorismo: inovação constante.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Empreendedorismo. No empreendedorismo, a funcionalidade menor inspira a funcionalidade maior. O empreendedor, em princípio, é visto como sendo visionário, mas, quando
concretiza os seus projetos, passa a ser chamado de gênio”.
2. “Empreendimento. O sonho é teoria, nada produz de concreto. O produtor é a consciência do sonhador quando empreendedor ou gestor na vida prática”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da inovação; o holopensene pessoal do acadêmico
empreendedor; os pensenes inovadores; os pensenes criativos; os neopensenes; a neopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade.
Fatologia: o protagonismo do aluno; as atitudes inovadoras; a proatividade frente ao
academicismo enferrujado; a possibilidade de o diploma não ter aplicação real após a formação
acadêmica; o dinamismo dos jovens empreendedores; o pé-de-meia; a troca de autexemplarismos
entre gerações no ambiente universitário; a criatividade; a saída do marasmo; a identificação das
potencialidades empreendedoras pessoais; as metodologias ativas de aprendizagem; o empreendedorismo independente da formação acadêmica; as vendas online; a liderança feminina empreendedora; as inovações cosmoéticas; o acadêmico empreendedor sendo exemplo aos colegas; a prevenção à melancolia acadêmica; os projetos empreendedores iniciados em grupo; o intermissivista cientista engajado em neoprojetos cosmoéticos; a prevenção à armadilha do conhecimento;
o impacto social gerado por intermédio de empreendimentos assistenciais; os projetos realizados
na faculdade enquanto incentivadores de futuros negócios; as disciplinas favoritas proporcionan-
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do a reflexão quanto a futuros negócios; a criação de jogos educativos; a organização de palestras
e simpósios no ambiente universitário; as incubadoras de empresas; as redes sociais enquanto alavancadoras de negócios; as ideias empreendedoras surgindo desde a infância; o incentivo da família nuclear na consecução de projetos; os projetos interassistenciais; o aprendizado a partir de projetos reais; o incentivo dos professores ao empreendedorismo discente nas Instituições de Ensino
Superior (IES); as faculdades inovadoras; o pensar grande durante a formação acadêmica; a venda
interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o assédio extrafísico; a desassimilação simpática; a equipe extrafísica de amparadores afinizada aos empreendimentos do acadêmico; as sincronicidades advindas da predisposição assistencial; a paragenética empreendedora; o apoio dos amparadores extrafísicos intensificando o processo de inovação; a vivência da projetabilidade lúcida (PL) promovendo acesso a neoideias empreendedoras; a liderança interassistencial; a participação no Curso Intermissivo (CI).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador extrafísico–assistente–assistido; o sinergismo valores pessoais–valores organizacionais; o sinergismo liderança-credibilidade; o sinergismo criatividade–capacidade inovadora.
Principiologia: o princípio do anticomodismo; o princípio de causa e efeito; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da atração dos afins; o princípio de não ter medo de
errar; o princípio administrativo pensar globalmente–agir localmente; o princípio da inteligência evolutiva na definição dos objetivos empresariais.
Codigologia: o código de conduta do pesquisador inovador; o código de ética dos empreendedores; o código pessoal vigente (CPV) na regência das autorresponsabilidades.
Teoriologia: a aplicação da teoria das neoideias; a teoria da inovação; a teoria da Organizaciologia; a teoria da evolução conjunta; a teoria das relações humanas; a teoria das personalidades modelos de competências.
Tecnologia: as técnicas pró-criatividade; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica aplicada ao empreendedorismo acadêmico; a técnica do autodidatismo; a técnica do brainstorming;
o empreendedorismo enquanto auxiliador na técnica da invéxis.
Voluntariologia: a proatividade e empreendedorismo no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da
Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Empreendedorismologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Administradores; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Harmoniologia.
Efeitologia: o efeito cascata das inovações no cotidiano; o efeito da objetividade nas soluções inovadoras; os efeitos da automotivação na produtividade do empreendedor; os efeitos do
exemplarismo mobilizando atitudes empreendedoras; o efeito da escrita de verbetes publicados
na Enciclopédia da Conscienciologia nos empreendimentos pessoais; o efeito da atitude inovadora na evolução consciencial.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses pela criatividade inovadora.
Ciclologia: o ciclo aprender-inovar; o ciclo da inventividade; o ciclo da inovação; o ciclo contínuo da aprendizagem inovadora.
Binomiologia: o binômio ideia-ação; o binômio criatividade-inovação; o binômio paciência-dedicação; o binômio impulsividade-autocontrole na manifestação de ideias.
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Interaciologia: a interação horizontalizada professor-aluno; a interação autorganização-criatividade; a interação zona de conforto–zona de esforço; a interação conhecimento-inovação; a interação aluno inovador–faculdade inovadora; a interação colegas empreendedores–colegas estagnados.
Crescendologia: o crescendo aporte-retribuição; o crescendo criação individual–cocriação; o crescendo iniciativa-acabativa; o crescendo ambição material–ambição evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio ideia-experimentação-inovação; o trinômio analisar-entender-inovar; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio tempo-amadurecimento-crescimento.
Polinomiologia: o polinômio ideia-objetivo-inovação-resultado; o polinômio saber ouvir–saber interpretar–saber falar–saber expressar; o polinômio incubação-desenvolvimento-autonomia-sustentabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo marasmo / empreendedorismo; o antagonismo atitude limitadora / atitude inovadora; o antagonismo velhos padrões / novos padrões; o antagonismo
fechadismo / abertismo; o antagonismo foco no problema / foco na solução; o antagonismo disciplinas acadêmicas / disciplinas intermissivas.
Paradoxologia: o paradoxo de o contrargumento e o argumento alavancarem a inovação; o paradoxo de as crises potencializarem inovações; o paradoxo da simplificação da complexidade.
Politicologia: a política da inovação; a democracia das neoideias aplicadas aos neoempreendimentos; a debatocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na criação de novos empreendimentos; a lei da ação
e reação aplicada aos atos inovadores; a lei da retribuição dos aportes recebidos.
Filiologia: a criativofilia; a empreendedorismofilia; a soluciofilia; a intelectofilia; a abertismofilia; a leiturofilia; a neofilia.
Fobiologia: a neofobia; a comunicofobia; a sucessofobia; a fracassofobia; a criticofobia;
a didaticofobia; a leiturofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do empregado; a superação da síndrome do
fracasso; a autocura da síndrome da insegurança; o descarte da síndrome da impulsividade;
a profilaxia da síndrome da mesmice; o combate à síndrome da mediocrização.
Maniologia: a mania do perfeccionismo atravancando ações empreendedoras; a mania
de procrastinação; a mania da perfeição.
Mitologia: o mito de os estudantes de graduação não produzirem conteúdo; o mito de
só poder fazer a diferença após a formação acadêmica; o mito de os professores serem os únicos
detentores de conhecimento; a eliminação do mito do impossível; o mito da inovação sem esforço; o mito da incapacidade de inovar; o mito da possibilidade de agradar a todos.
Holotecologia: a biblioteca; a criativoteca; a ideoteca; a coerencioteca; a comunicoteca;
a neopensenoteca; a organizacioteca.
Interdisciplinologia: a Empreendedorismologia; a Exemplarismologia; a Criativologia;
a Administraciologia; a Abertismologia; a Equilibriologia; a Interassistenciologia; a Reeducaciologia; a Psicologia Organizacional; a Liderologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acadêmico empreendedor; o intermissivista empreendedor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor;
o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;
o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ma-
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xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teletertuliano; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a acadêmica empreendedora; a intermissivista empreendedora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;
a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teletertuliana; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora
de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens creatus; o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens
interassistens; o Homo sapiens administrator.
V. Argumentologia
Exemplologia: acadêmico empreendedor eletronótico = aquele voltado apenas para a carreira profissional intrafísica e o Currículo Lattes; acadêmico empreendedor intermissivista = aquele
voltado para a carreira profissional proexológica e a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Culturologia: a cultura da inovação cosmoética.
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 o acadêmico empreendedor, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autorganização nos estudos: Autorganizaciologia; Homeostático.
02. Atitude inovadora: Administraciologia; Neutro.
03. Carreira empreendedora evolutiva: Empreendedorismologia; Homeostático.
04. Doutorado: Pesquisologia; Neutro.
05. Empreendedorismo reurbanizador: Evoluciologia; Homeostático.
06. Engavetamento de neoideias: Parapatologia; Nosográfico.
07. Escolha da carreira profissional: Proexologia; Neutro.
08. Estudante crítico: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Estudante perfeccionista: Parapatologia; Nosográfico.
10. Exemplarismo invexológico: Invexologia; Homeostático.
11. Intercâmbio educacional: Multiculturologia; Neutro.
12. Inversão financeira: Invexologia; Neutro.
13. Melancolia acadêmica: Desviologia; Nosográfico.
14. Rotina do inversor universitário: Invexologia; Neutro.
15. Síndrome do diploma: Desviaciologia; Nosográfico.
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APROVEITAR A CONDIÇÃO DE ACADÊMICO EMPREENDEDOR PODE OTIMIZAR O INÍCIO PRECOCE DO PÉ-DE-MEIA
PESSOAL EM PROL DA ANTECIPAÇÃO DO CUMPRIMENTO
LÚCIDO DA PROÉXIS EVOLUTIVA E INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera acadêmico empreendedor? Quais
projetos inovadores já realizou durante o período universitário?
Bibliografia Específica:
1. Manfroi, Isabel; Empreendedor Evolutivo: O Exemplarismo de Hercules Galló; Anais do I Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo (I CIEEV); III Jornada de Administração Conscienciológica; Journal of
Conscientiology (IAC); Vol. 15; N. 54-S, Everamonte, Portugal; 2011; páginas 188 a 197.
2. Schunemann, Cícero; Análise do Perfil Inovador e Empreendedor de Alberto Santos-Dumont; Anais do
I Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo (I CIEEV); III Jornada de Administração Conscienciológica;
Journal of Conscientiology (IAC); Vol. 15; N. 54-S, Everamonte, Portugal; 2011; páginas 164 a 166.
3. Tornieri, Sandra; Escolha da Carreira Profissional; Artigo; VI Cinvéxis – Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu; PR; 09-12.07.07; Journal of Conscientiology (IAC); Revista; Trimestral; Vol. 9, N. 36-S; 5 enus.; Everamonte, Portugal; 2007; páginas 180 a 182.
4. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas léxicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 580.

N. M. V.
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ACALANTO ENERGÉTICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acalanto energético é o ato ou efeito de exteriorizar as energias com padrão de serenidade, pacificação, benignidade e afabilidade, a conscins e consciexes, com intenção
de promover cosmoeticamente a acalmia, predisponente do estado de tranquilidade íntima.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo acalanto é de origem controversa. Surgiu no Século XIX. O vocábulo energético deriva igualmente do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Acalento energético. 2. Acalentamento energético. 3. Aconchego
energético. 4. Bálsamo energético. 5. Acolhimento energético apaziguador.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo acalanto:
acalantada; acalantado; acalantador; acalantadora, acalantar; acalentada; acalentado; acalentador; acalentadora; acalentamento; acalentante; acalentar; acalentável; acalento.
Neologia. As 3 expressões compostas acalanto energético, acalanto energético básico
e acalanto energético avançado são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Desaconchego energético. 2. Desacolhimento energético. 3. Hostilidade energética. 4. Intrusão energética.
Estrangeirismologia: o rapport com o assistido proporcionando a assistência profícua.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à aplicação técnica das energias conscienciais (ECs) apaziguadoras.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Bioenergética. Na exteriorização de energias conscienciais (ECs), a maior força é o autodiscernimento cosmoético da boa intenção da consciência”.
2. “Serenidade. A chuva miúda acalma a ventania”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do acolhimento fraterno; o holopensene da pacificação; o holopensene da interassistencialidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenidade
desassediada.
Fatologia: a empatia genuína no acolhimento interassistencial; a intervenção técnica;
o aconchego providencial; o conforto benéfico; o abraço espontâneo; o bom humor receptivo; a ressonância do estado íntimo de tranquilidade do assistente; a repercussão positiva no estado emocional do assistido; a limpidez das ideias; o tom de voz adequado; o autodiscernimento quanto
à aplicação dos trafores pessoais na assistência; a assistência inegoica; a assistência sem retorno;
a paciência quanto ao tempo de resposta; o estado de acalmia; o reequilíbrio mental; a recomposição emocional; o repouso harmonioso; os autesforços contínuos em prol da qualificação das ECs
na interassistência.
Parafatologia: o acalanto energético; a energia consciencial pacificadora; o acoplamento energético fraterno; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal mapeada; a priorização do coronochacra na aplicação das energias;
o predomínio dos palmochacras na energização; a modulação das energias; a dosificação energética;
a manobra energética adequada; o campo energético apaziguador; a fitoenergia potencializadora da
energização; a parapercepção impressiva; a participação de consciex amparadora durante ener-

Enciclopédia da Conscienciologia

149

gização; o parapsiquismo lúcido; o autempenho multidimensional máximo no alcance da condição
da desperticidade em favor da assistência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo qualidade da intenção–qualidade da energia; o sinergismo conscin assistente–amparador de função–conscin assistida; o sinergismo autoconfiança do
assistente–heteroconfiança do assistido.
Principiologia: o princípio da singularidade das energias conscienciais; o princípio evolutivo do domínio das ECs; o princípio da empatia evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio cosmoético “na dúvida, abstenha-se”; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) no emprego das ECs.
Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria da vida humana energossomática; a teoria da solidariedade interassistencial multidimensional.
Tecnologia: as técnicas de acolhimento interassistencial; as técnicas de exteriorização
das energias; a técnica do acoplamento áurico; a técnica da assim-desassim; a técnica do EV;
a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico lúcido enquanto oportunidade de aprimoramento do parapsiquismo interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da predisposição assistencial autolúcida; o efeito da afetividade madura; o efeito do posicionamento franco; o efeito das energias equilibradoras; o efeito das energias
fraternas; o efeito sadio do autexemplarismo; o efeito terapêutico do acalanto energético; o sono
reparador podendo ser efeito do acalanto energético.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da assistência energética precisa.
Ciclologia: o ciclo evolutivo aportes assistenciais recebidos–benesses assistenciais distribuídas; o ciclo gratidão-retribuição.
Enumerologia: o autoposicionamento energético interassistencial; o autoposicionamento
energético empático; o autoposicionamento energético racional; o autoposicionamento energético
homeostático; o autoposicionamento energético terapêutico; o autoposicionamento energético sereno; o autoposicionamento energético maxifraterno.
Binomiologia: o binômio autoprontidão assistencial–sustentação energética; o binômio
autoposicionamento do assistente–abertismo do assistido; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio autequilíbrio-heteropacificação.
Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação energia imanente (EI)–energia consciencial.
Crescendologia: o crescendo do fortalecimento do campo energético durante a assistência; o crescendo do domínio do parapsiquismo do assistente em prol da qualificação da assistência
prestada.
Trinomiologia: o trinômio assistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio vontade–intencionalidade–domínio energético; o trinômio equilíbrio energético–acalmia
das emoções–pacificação mental.
Polinomiologia: o polinômio energização–avaliação do resultado–autaprendizado–autaprimoramento; o polinômio autopesquisa–autexperimentação–reciclagem intraconsciencial–mudança de patamar na assistência.
Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo percepção extrafísica / percepção intrafísica; o antagonismo cientificidade / achismo; o antagonismo quietude / agitação; o antagonismo fartura energética–escassez energética.
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Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a harmonia íntima, maior o contato interassistencial com a desarmonia.
Politicologia: a energocracia; a interassistenciocracia; a parapsicocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na aplicação das energias acalantadoras.
Filiologia: a interassistenciofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a harmoniofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a ausência da energofobia; a eliminação dos resquícios da assistenciofobia.
Sindromologia: a extirpação da síndrome da apriorismose.
Maniologia: a mania de ignorar o sofrimento alheio; a mania de desperdiçar ECs com futilidades; a mania de subestimar a desassim.
Mitologia: o mito da perfeição autossabotador do desenvolvimento do parapsiquismo lúcido interassistencial.
Holotecologia: a assistencioteca; a energeticoteca; a sinaleticoteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a pacificoteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Energossomatologia; a Experimentologia;
a Despertologia; a Parapercepciologia; a Conviviologia; a Discernimentologia; a Equilibriologia;
a Homeostaticologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin ectoplasta autoconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a consciência assistente; a consciência assistida; a conscin benevolente; o ser desperto; o ser
interassistencial; a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Masculinologia: o energizador; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o compassageiro evolutivo; o parapsiquista; o clarividente; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista.
Femininologia: a energizadora; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a duplista, a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a compassageira evolutiva; a parapsiquista; a clarividente; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista.
Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: acalanto energético básico = o aconchego afetuoso das energias maternas, aplicado de maneira inconsciente, acalmando a criança; acalanto energético avançado
= o acolhimento autoconsciente e fraterno a partir da aplicação técnica das ECs, resultando em
bem-estar e acalmia do assistido.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial; a cultura da Energossomatologia; a cultura da autossustentabilidade energética; a cultura da Despertologia.
Sinaleticologia. Atinente à Experimentologia, a identificação e o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal, em diferentes momentos da assistência, traz maior visão de conjunto ao assistente, conforme as 4 fases listadas, a seguir, em ordem funcional:
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1. Fase inicial: a tarefa energética interassistencial futura, apontada pela sinalética, horas ou minutos antes da ocorrência, propiciando a melhor preparação do assistente.
2. Fase intermediária: a qualidade da assimilação simpática, apontada pela sinalética,
permitindo a paranamnese autesclarecedora e a melhor adequação da assistência energética.
3. Fase avançada: a intensificação das energias devido à adesão de consciex amparadora durante o acolhimento energético, apontada pela sinalética.
4. Fase final: a indicação precisa do momento de finalização da energização pacificadora, apontada pela sinalética.
Parafenomenologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, a conscin predisposta ao acalanto energético tem a oportunidade de vivenciar fenômenos parapsíquicos diversificados, alguns
em único experimento, conforme os 9 listados, a seguir, na ordem alfabética:
1. Balonamento: a descoincidência e a expansão do energossoma, com intuito de envolver e acolher a conscin assistida.
2. Clariaudiência: a paraudição de consciexes presentes no momento da assistência.
3. Clarividência: a paravisão de amparador extrafísico de função e de amparador da conscin assistida durante o acolhimento energético.
4. Clarividência viajora: a paravisualização de eventos e objetos correlacionados ao estado de ânimo do assistido e de atendimento às consciexes, assistidas e encaminhadas pelos amparadores extrafísicos a partir do campo energético estabelecido.
5. Ectoplasmia: a exteriorização de energias ectoplásmicas sadias, facilitadoras do restabelecimento da homeostase do assistido.
6. Heterorretrocognição: o acesso rápido e momentâneo de cenas, personagens e vivências da holobiografia do assistido, de vida humana pretérita, capaz de esclarecer fatos e parafatos
da manifestação atual.
7. Insight: a inspiração da equipe extrafísica quanto ao direcionamento e modulação do
fluxo energético a ser aplicado.
8. Iscagem consciente: a condição de iscagem assistencial lúcida de consciexes durante
o acoplamento energético, não raro, encaminhadas durante a tenepes.
9. Parabanho energético: a chuveirada energética recebida no momento da desassim,
promovida por amparador extrafísico, comprovadora da assistência bem-sucedida.
Discrição. A assistência silenciosa é grande aliada na prática do acalanto energético. Acolher fraternalmente por meio da exteriorização de energias serenas e revitalizadoras dispensa qualquer tipo de alarde ou ruído. Pressupõe, no entanto, disponibilidade lúcida, intenção cosmoética
e capacidade técnica do assistente.
Autodesperticidade. A inesgotabilidade das energias conscienciais, por si só, já é motivo para a decisão pelo compartilhamento do bem-estar energético pessoal em favor dos outros.
Entretanto, optar pela autovivência da condição da desperticidade confere ao assistente maior gabarito e desenvoltura energossomática, tendo como reflexo, a ascensão da competência interassistencial.
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 o acalanto energético, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
03. Acalmia energética: Energossomatologia; Homeostático.
04. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
Assistência energética: Interassistenciologia; Homeostático.
Assistência falha: Interassistenciologia; Nosográfico.
Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
Autoprontidão energossomática: Energossomatologia; Neutro.
Contraponto balsâmico: Interassistenciologia; Homeostático.
Dosagem: Experimentologia; Neutro.
Energia consciencial: Energossomatologia; Neutro.
Impedimento ao estado vibracional: Energossomatologia; Nosográfico.

A TEÁTICA DO ACALANTO ENERGÉTICO EXIGE AUTOCOMPROMISSO COM O DOMÍNIO DAS ECS, DISPONIBILIDADE FRATERNA E AUTOPOSICIONAMENTO COSMOÉTICO
EM FAVOR DA RECUPERAÇÃO DA ACALMIA DO ASSISTIDO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já utilizou o acalanto energético na prática interassistencial? Quais os resultados obtidos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 617 a 621.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 287 e 1523.

G. S.
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ACALMIA ENERGÉTICA
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acalmia energética é a condição, qualidade ou estado da conscin, homem
ou mulher, lúcida quanto ao padrão de serenidade, tranquilidade e equilíbrio nas manifestações
das energias, favorecendo a pacificação, a harmonização e a mudança para melhor nos ambientes
e nas interrelações conscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo acalmia deriva do idioma Francês, accalmie, “calma momentânea
do vento e do mar; cessação de algum estado de agitação”. Surgiu no Século XIX. A palavra
energética procede do idioma Grego, energetikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Calmaria energética. 2. Equilíbrio energético. 3. Harmonia energética. 4. Tranquilidade energética.
Neologia. As 3 expressões compostas acalmia energética, acalmia energética mínima
e acalmia energética máxima são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Agitação energética. 2. Antipacificação energética. 3. Inquietação
energética. 4. Perturbação energética.
Estrangeirismologia: as performances energéticas da consciência; o modus operandi da
exteriorização equilibrada de energias; o padrão energético pacificador exteriorizado no hic et
nunc; o energossoma up to date; o rapport bioenergético interassistencial; o upgrade assistencial
pelas energias conscienciais (ECs) exteriorizadas; o background parapsíquico; a expertise energossomática.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao emprego energético.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares referentes ao tema: – A calma
simplifica. Acalmemos as dificuldades. Calma: força interior. Intercambiemos nossas energias.
Movimentemos energias benéficas.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Exteriorização. Se você se acostumar a exteriorizar ECs 24 horas por dia, se sairá
melhor em qualquer holopensene ou dimensão. Vá depurando e qualificando constantemente as
experiências com as ECs e expandirá a autodesenvoltura interassistencial e, ao mesmo tempo,
a autopercuciência evolutiva”.
2. “Exteriorizações. Ao exteriorizar energias conscienciais (ECs) é bom a conscin lúcida não esquecer que uma gota de água pura jogada no oceano faz diferença”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da energossomaticidade; o holopensene da autexperimentação energética; a qualificação da energia pelo materpensene pessoal; os energopensenes; a energopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a condição homeostática da autopensenosfera; o ene do pensene pessoal sendo o veículo de
impregnação da autoconsciencialidade no Cosmos; o holopensene dos Serenões.
Fatologia: a força presencial pacífica; os contatos interconscienciais através das energias; a implantação inteligente da rotina útil de mobilização básica das energias (MBE); o padrão
de serenidade qualificando as energias conscienciais; o trabalho assistencial silencioso; a intenção
da conscin governando o uso das energias conscienciais; a capacidade de constatar o percentual
de higidez ou de patologia predominante nos ambientes frequentados; os ambientes degradados;

154

Enciclopédia da Conscienciologia

os ambientes hígidos; a imperturbabilidade íntima diária; o início do anonimato; o tenepessismo;
a repercussão intrafísica durante e depois da exteriorização de energias pacificadoras.
Parafatologia: a acalmia energética; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o paracorpo das energias ou energossoma; os
repositórios inesgotáveis de energia imanente (EI); a energia consciencial pacificadora; a influência energética pacificadora; a manutenção do padrão energético preexistente; a importância evolutiva da hiperacuidade energética; a perturbação energética da consciência afetando o entorno;
o padrão energético desequilibrado contaminando as relações interconscienciais; as energias exteriorizadas; as energias recebidas; a maturidade energossomática; a Homeostaticologia Energossomática; o autodesempenho nas manobras energéticas fundamentais; a assistência ectoplásmica;
o antidesperdício energossomático; o epicentrismo consciencial autolúcido; o teor do campo energético instalado; a blindagem energética dos ambientes; a autovigilância energética ininterrupta;
a sondagem bioenergética antes da exteriorização de energias homeostáticas; o bem-estar sentido
após as transmissões energéticas homeostáticas; a autossegurança energética; a experiência de
acesso à Central Extrafísica de Energia (CEE); a primener; o cipriene; a megaeuforização.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciência-energia; o sinergismo paz interior–paz exterior; o sinergismo vontade–intenção–ECs pessoais; o sinergismo energético onipresente; o sinergismo Extrafisicologia-Intrafisicologia; o sinergismo qualidade da intenção–qualidade da energia; o sinergismo CEE–potência energética consciencial.
Principiologia: o princípio das trocas energéticas inevitáveis nas interrelações conscienciais; o princípio da singularidade energética; o princípio da empatia evolutiva; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interassistencialidade a partir das ECs.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à vida prática.
Teoriologia: a teoria das vivências energéticas; a teoria da evolução pessoal através
dos autesforços; a teoria da Era da Fartura das energias conscienciais; a teoria da usina consciencial; a teoria da vida humana energossomática; a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica da mobilização básica das energias (MBE); as técnicas de aplicação das ECs; a técnica da soltura energossomática; a técnica da assim-desassim; a técnica da tenepes; a técnica de viver pacificamente com a Humanidade e a Para-humanidade; a técnica dos
20 EVs diários.
Voluntariologia: as manifestações energéticas pacíficas nos ambientes e nas interrelações na prática do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
da vida intrafísica permitindo a interação cotidiana com diversos padrões bioenergéticos; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Harmoniologia; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio
Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: os efeitos da acalmia interior na harmonização exterior; os efeitos interassistenciais das ECs serenas; o efeito instantâneo do trabalho com as energias; os efeitos evolutivos da assertividade energossomática.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas com as exteriorizações de energias assistenciais.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo EI-EC; o ciclo absorver-exteriorizar; o ciclo
de retroalimentações pensênicas mantendo padrão energético preexistente.
Enumerologia: a acalmia energética pré-despertológica; a acalmia energética despertológica; a acalmia energética tenepessística; a acalmia energética epicentrista; a acalmia energética serenológica; a acalmia energética ofiexológica; a acalmia energética reurbanizadora.
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Binomiologia: o binômio homeostático maior serenidade–maior qualidade das ECs;
o binômio energossomaticidade-intencionalidade; o binômio ortopensenização-ortoenergização;
o binômio constância-perseverança; o binômio rotina–progresso energossomático.
Interaciologia: a interação atenção-hiperacuidade energética; a interação percepção-parapercepção; a interação autesforço da conscin–assistência do amparador extrafísico de função.
Crescendologia: o crescendo EV–sinalética energética; o crescendo evolutivo cascagrossismo energético–acervo de sinaléticas identificadas e aplicadas; o crescendo do acúmulo
energético qualificando e potencializando o holopensene pessoal e ambiental.
Trinomiologia: o trinômio paciência-equilíbrio-serenidade; o trinômio Bioenergética-animismo-parapsiquismo; o trinômio energossoma-autocosmoética-interassistencialidade; o trinômio pensênico pensamento–sentimento–energia consciencial; a utilização energética criteriosa
do trinômio sabedoria-competência-eficácia; o trinômio força presencial–holopensene pessoal–
–energosfera pessoal.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio vontade–domínio energético–exemplarismo pessoal–força presencial; a mensuração energética pelo polinômio qualidade-quantidade-volume-intensidade-condensação.
Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energética / EV atuante; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo; o antagonismo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo dependência energética / independência energética; o antagonismo fartura energética / escassez energética; o antagonismo uso cosmoético da
usina consciencial / uso inconsequente da usina consciencial; o antagonismo pessoa aberta / pessoa fechada.
Paradoxologia: o paradoxo de o aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível mas ocorrer na interação com consciências, pré-humanos, vegetais, ambientes e objetos;
o paradoxo de quanto mais sutil, mais potente e dominante pode ser a energia; o paradoxo de os
amparadores valorizarem mais a conscin com pequena quantidade de energia, contudo constante
nas manifestações, se comparada à outra com energossoma mais exuberante, porém ocioso.
Politicologia: a energocracia; a meritocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia;
a parapsicocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do contágio energético dos holopensenes; a lei da interassistencialidade bioenergética; a lei de o mais potente energeticamente dominar o menos potente; a lei do maior esforço aplicada ao domínio das ECs.
Filiologia: a energofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a energofobia; a parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocridade incidindo na energossomaticidade pessoal;
a síndrome da infradotalidade energética (cascagrossismo).
Mitologia: o mito da neutralidade energética.
Holotecologia: a serenoteca; a pacificoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; a experimentoteca; a energossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Homeostaticologia; a Parapercepciologia;
a Equilibriologia; a Harmoniologia; a Serenologia; a Extrafisicologia; a Interassistenciologia;
a Conviviologia; a Holossomatologia; a Experimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o energicista; o energizador lúcido; o sensitivo; o parapsiquista; o clarividente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-
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ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a energicista; a energizadora lúcida; a sensitiva; a parapsiquista; a clarividente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;
a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo
sapiens pacificus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: acalmia energética mínima = a geradora de alterações quase imperceptíveis nas energias dos locais, objetos, pessoas ou seres vivos em geral; acalmia energética máxima = a promotora de substancial mudança no teor das energias dos locais, objetos, pessoas ou
seres vivos em geral, perceptível intra e extrafisicamente.
Culturologia: a cultura pacifista; a cultura da serenidade; a paracultura profilática das
práticas bioenergéticas; a paracultura da energossomaticidade cosmoética.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, em ordem alfabética, 30 temas, condições
ou ocorrências relacionados com a acalmia energética, para reflexão e exame:
01. Abordagem bioenergética.
02. Acoplador energético.
03. Acuidade energética.
04. Aptidão energossomática.
05. Assepsia energética.
06. Assins.
07. Assistência grupal consciente.
08. Atenção extrafísica.
09. Campo energético.
10. Carência energética.
11. Compensações energéticas.
12. Contágio energético.
13. Cosmoética.
14. Desassins.
15. Epicentrismo consciencial.
16. Estado vibracional.
17. Exteriorizações energéticas.
18. Flexibilidade energossomática.
19. Fluxos de ECs.
20. Homeostase holossomática.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Mobilizações de ECs.
Multidimensionalidade.
Parapercepciologia.
Pensenologia.
Poder energossomático.
Psicometria.
Rapport.
Renovações energéticas.
Sondagens bioenergéticas.
Tenepessismo.
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 acalmia energética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acalmia mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
03. Assim: Energossomatologia; Neutro.
04. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
05. Autoprontidão energossomática: Energossomatologia; Neutro.
06. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
07. Dominância energética: Energossomatologia; Neutro.
08. Energia consciencial: Energossomatologia; Neutro.
09. Energia consciencial livre: Energossomatologia; Neutro.
10. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
11. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
12. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Primopatamar homeostático: Energossomatologia; Homeostático.
14. Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
15. Tranquilidade: Serenologia; Homeostático.

AS MANIFESTAÇÕES DE ACALMIA ENERGÉTICA QUALIFICAM A FICHA EVOLUTIVA PESSOAL DA CONSCIN
LÚCIDA, AO EXERCER O PAPEL INTERASSISTENCIAL
DE MINIPEÇA NO MAXIMECANISMO REURBANIZADOR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o hábito de exteriorizar energias pacificadoras onde esteja? A autopresença energética modifica para melhor os locais, objetos, pessoas ou
seres vivos em geral?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
819 e 820.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 684.
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3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 127 e 175.

A. F. C.
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ACALMIA MENTAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acalmia mental é a técnica de a conscin, homem ou mulher, manter-se
calma, tranquila, harmônica, equilibrada, reflexiva, sossegada, relaxada, atingindo o estado ou
condição de pleno bem-estar e pacificação íntima qualificando, assim, a linearidade pensênica
através do mentalsoma liberto das amarras do emocionalismo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo acalmia deriva do idioma Francês, accalmie, “calma momentânea
do vento e do mar; cessação de algum estado de agitação”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo
mental procede do idioma Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis,
“atividade do espírito; intenção; pensamento; inteligência”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Acalmação mental. 2. Calmaria íntima. 3. Técnica de acalmia consciencial. 4. Ato de acalmar-se mentalmente. 5. Técnica da higidez mental. 6. Procedimento pró-paz. 7. Serenidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo acalmia:
acalmação; acalmada; acalmado; acalmar; calma; calmante; calmão; calmar; calmaria; calmativo; calmável; calmeirão; calmeiro; calmo; calmosa; calmoso.
Neologia. As duas expressões compostas acalmia mental superficial e acalmia mental
profunda são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Inquietação consciencial. 2. Agitação mental. 3. Perturbação mental. 4. Impaciência. 5. Antipacificação íntima. 6. Apoquentamento.
Estrangeirismologia: o modus vivendi da dupla evolutiva exitosa; a calm mind vivenciada diariamente; o modus ratiocinandi equilibrado; o joie de vivre do dia a dia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à pacificação íntima.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da tranquilidade; os calmopensenes; a calmopensenidade; a autorganização pensênica; os neopensenes qualificados; a neopensenidade qualificada; os autopensenes hígidos; a autopensenidade hígida; a autopensenização carregada no pen; a retilinearidade autopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; o holopensene pessoal da Serenologia.
Fatologia: a acalmia mental; a acalmia mentalsomática; o solilóquio mental pacífico;
a acalmia consciencial; o comedimento consciencial; a felicidade pessoal; a paz interior; o bem-estar íntimo; a concentração mental; a pacificação mental; a serenidade no momento da autorreflexão; o comedimento ao falar e escrever advindo do equilíbrio mental; o congraçamento diário
com todos; a paciência com o grupocarma; a reconciliação; o restabelecimento e manutenção da
auto e heterorganização; a autorganização máxima; o repouso somático antecedendo a acalmia
mental; a limpidez das ideias; a imperturbabilidade íntima diária; o arauto da paz; a quietude mental; a atenuação da ansiedade; a profilaxia do conflito íntimo ao decidir algo; o desassombro em
todo empreendimento; a contenção dos arrojos psicossomáticos; a desopressão psicológica; o corte das amizades ociosas; a pacacidade sadia e produtiva; as reciclagens prioritárias decorrentes;
o início rudimentar do anonimato; o trabalho assistencial silencioso; o tenepessismo; a autossegurança; o posicionamento intraconsciencial proativo; o vislumbre da proéxis; o planilhamento
proexológico; a autorganização íntima para se preparar para a saída do corpo; a ampliação psicosférica de saúde; o saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).

160

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a acalmia holossomática; a acalmia consciencial propriamente dita; a aproximação do amparador extrafísico de função; a contenção de influências de assediadores extrafísicos; a captação de paraverpons; o contato
com a paraprocedência; o momento oportuno para reconciliações extrafísicas; a retomada de metas assistenciais extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo retilinearidade pensênica–sabedoria pacificadora; o sinergismo paz interior–paz exterior.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado propiciando a higiene
consciencial.
Teoriologia: a teoria da evolução pessoal por meio dos autesforços; a teoria da autorganização.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de viver pacificamente com
a Humanidade e a Para-humanidade; a técnica da autopensenização a partir do pen; a técnica
evolutiva avançada da consciência lúcida; a técnica conscienciológica eudemônica; a técnica de
avaliação do sistema nervoso autônomo por meio do tremor da mão; a técnica do bom humor.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Serenologia (Serenarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Harmoniologia.
Efeitologia: o efeito da acalmia interior na harmonização exterior; os efeitos interassistenciais das ECs serenas; os efeitos pacificadores da convivência sadia; os efeitos do aprofundamento da autorreflexão.
Neossinapsologia: as neossinapses antibelicistas.
Ciclologia: o ciclo tempestade-bonança; o ciclo assim-desassim; as influências do ciclo
etário da vida humana na paz interior; o ciclo autorreflexão-assertividade.
Enumerologia: a acalmia mental não é preguiça mental; a acalmia mental não é ociosidade; a acalmia mental não é passividade de qualquer natureza; a acalmia mental não é autismo;
a acalmia mental não é contemplação; a acalmia mental não é submissão religiosa; a acalmia
mental não é sonolência.
Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade; o binômio admiração-discordância;
o binômio pensar antes–falar depois; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio hábitos sadios–
–rotinas úteis; o binômio simplicidade-profundidade.
Interaciologia: a interação experiência pessoal homeostática–aquietação íntima; a interação ponderação-segurança; a interação paciência-eutimia; a interação cérebro-paracérebro;
a interação trabalho-repouso.
Crescendologia: o crescendo conflito íntimo–recolhimento íntimo–serenidade íntima;
o crescendo evolutivo autoculpas mortificadoras–autorresponsabilidades interconscienciais;
o crescendo autossabedoria-intercompreensão; o crescendo satisfação íntima–autopacificação;
o crescendo autocontrole–equilíbrio mental; o crescendo satisfação íntima–acalmia mental;
o crescendo placidez pensênica–ortopensenidade.
Trinomiologia: o trinômio inexcitabilidade-inabalabilidade-imperturbabilidade; o trinômio paciência-equilíbrio-serenidade; o trinômio recolhimento-reflexão-inspiração.
Polinomiologia: o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo.
Antagonismologia: o antagonismo eustresse / estresse; o antagonismo temperança / homeostasia; o antagonismo racionalização / exasperação irracional; o antagonismo comedimento
/ precipitação; o antagonismo autodomínio exterior / intranquilidade interior; o antagonismo
neuróglia / fibra muscular; o antagonismo apatia / acalmia; o antagonismo escapismo ansioso
/ mentalsomática.
Paradoxologia: o paradoxo existente no estresse positivo da crise de crescimento.
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Politicologia: a democracia pura; a lucidocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na conquista da imperturbabilidade cosmoética.
Filiologia: a neofilia; a raciocinofilia.
Sindromologia: a tranquilidade inócua da síndrome da mediocrização consciencial.
Mitologia: o mito de toda calmaria parecer positiva.
Holotecologia: a serenoteca; a pacificoteca; a cognoteca; a maturoteca; a proexoteca;
a terapeuticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Homeostaticologia; a Equilibriologia; a Harmoniologia; a Eudemonologia; a Ortopensenologia; a Autexperimentologia; a Conscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Etologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin autorreflexiva; a conscin enciclopedista; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessita; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial, a maxidissidente ideológica; a tenepessita; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens felix; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens pacificus;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens serenissimus;
o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens rationabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: acalmia mental superficial = o adolescente dedicado procurando concentrar-se para realizar a prova de vestibular; acalmia mental profunda = o geronte proexista procurando refletir sobre as realizações da vida intrafísica.
Culturologia: a cultura pacifista; a cultura da serenidade.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 56
tipos de estados de acalmia mais comuns:
01. Acalmia afetiva: a convivência sem tumulto com a dupla evolutiva.
02. Acalmia ambiental: o bosque ou a praça tranquila.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Acalmia angustiante: o aparente estado de acalmia da conscin mal resolvida.
Acalmia anticonflituosa: o ambiente com energias pacificadoras.
Acalmia austera: a aparente tranquilidade do cérbero doméstico.
Acalmia autista: a pessoa fechada no próprio mundo.
Acalmia autoconfiante: o estado eutímico da pessoa segura de si.
Acalmia autorreflexiva: o momento de autopesquisa profunda.
Acalmia baratrosférica: a tranquilidade da ilha paradisíaca com ECs negativas.
Acalmia campestre: o silêncio das pradarias.
Acalmia coexistencial: a convivência familiar sadia.
Acalmia construtiva: o escritor envolto na escrita do livro.
Acalmia contemplativa: o filosofismo contemplativo.
Acalmia cósmica: a observação do céu noturno repleto de estrelas e astros.
Acalmia criativa: o momento de quietude da criação das neoverpons.
Acalmia diuturna: o silêncio pacífico do campo ou do vilarejo.
Acalmia eólica: o vento calmo.
Acalmia essencial: o silêncio propício para a autopesquisa profunda.
Acalmia eutímica: o estado de homeostasia da pessoa feliz nas realizações.
Acalmia experimental: o cientista concentrado na pesquisa.
Acalmia familiar: o convívio grupal pacificado.
Acalmia fleumática: o silêncio da impassibilidade.
Acalmia gratificante: a tranquilidade íntima positiva.
Acalmia harmônica: a constituída em base harmônica.
Acalmia hermética: o silêncio do hermitão, do egoísta e do fechadão.
Acalmia heurística: a introspecção do autopesquisador neoverponólogo.
Acalmia hospitalar: o silêncio terapêutico das UTIs.
Acalmia ideativa: a parada para idealizar e anotar neoideias.
Acalmia intraconsciencial: a autorreflexão profunda.
Acalmia malévola: a planificação malévola do serial killer.
Acalmia marítima: o mar calmo, sem ressacas.
Acalmia meteorológica: o céu de brigadeiro propício para a aeronavegação.
Acalmia monastérica: o silêncio místico dos conventos religiosos.
Acalmia noturna: as noites campestres sem trovoadas.
Acalmia pacificadora: a consciência interassistencial.
Acalmia paradoxal: a aparente calmaria das galáxias vistas da Terra.
Acalmia parapsíquica: o autopesquisador com paraperceptividade veterana.
Acalmia patológica: as pessoas planejadoras de atitudes marginais.
Acalmia pensênica: o pensar antes de falar.
Acalmia permanente: as pessoas de temperamento calmo, sem oscilações.
Acalmia presencial: a consciência com força presencial, sem ansiedade.
Acalmia projetiva: o pré-requisito para o projetor se preparar para sair do corpo.
Acalmia provisória: o silêncio no trânsito durante madrugada nas megalópolis.
Acalmia psíquica: a atenuação da ansiedade.
Acalmia racional: o pesquisador tranquilo e consciente do trabalho pesquisístico.
Acalmia refazedora: a rápida parada para recompor do cansaço.
Acalmia relaxante: o recolhimento íntimo após movimentado dia.
Acalmia repousante (sesta): a parada temporária para o sono após o almoço.
Acalmia reurbanizadora: o trabalho dos Serenões.
Acalmia rural: o silêncio das pequenas fazendas campestres.
Acalmia sapiencial: a tranquilidade quanto à assertividade evolutiva.
Acalmia serena: o anonimato do Serenão.
Acalmia solar: o período de baixas irrupções solares.
Acalmia tenepessista: a passividade ativa da tenepes.
Acalmia tumular: o pseudossilêncio nos cemitérios.
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56. Acalmia vivencial: a teática do antiansiosismo da vida humana.
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 acalmia mental, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
03. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
07. Conscin benévola: Conscienciometrologia; Homeostático.
08. Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
10. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Primener: Energossomatologia; Homeostático.
12. Propósito ansiolítico: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Recato evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
14. Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Tranquilidade: Serenologia; Homeostático.

A ACALMIA MENTAL É A CONDIÇÃO TÉCNICA EMPREGADA PELA CONSCIN LÚCIDA PARA ALCANÇAR A PACIFICAÇÃO ÍNTIMA, A AUTORGANIZAÇÃO E O AUTODISCERNIMENTO COM SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE MAIOR.
Questionologia. Quantas vezes por semana você, leitor ou leitora, procura aplicar a técnica da acalmia mental? Você consegue atingir regularmente a condição de acalmia?
A. F.
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ACANHAMENTO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acanhamento é o ato ou efeito de acanhar(-se), o estado ou condição da
pessoa acanhada quando posta em contato com grupo ou meio social adverso ou estranho.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição a deriva do idioma Latim, ad e ab, “aproximação; afastamento”, e do idioma Grego, an, “privação, negação”. O termo canho é de origem obscura. Surgiu no idioma Português no Século XIX. O termo acanhamento apareceu no Século
XVI. Pelo ramo popular, ou folclórico, o termo acanhamento é interpretado como derivado de
acanhar, indicando, por metáfora, o ato de encolher-se como faz o cão.
Sinonimologia: 1. Embaraço; pejo; retraimento. 2. Inibição; timidez. 3. Constrangimento. 4. Falta de traquejo social. 5. Sociofobia.
Arcaismologia. Eis a expressão antiga para acanhamento: manifestação feudal.
Neologia. Os 2 vocábulos miniacanhamento e maxiacanhamento são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Desembaraço; desinibição. 2. Arrojo; audácia. 3. Atrevimento;
imodéstia. 4. Megalomania. 5. Sociofilia.
Estrangeirismologia: o Retrocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à extroversão pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da repressão; o picnopensene, a unidade de medida do
acanhamento.
Fatologia: o acanhamento; a acanhação; o acanho; a inibição; o autotolhimento; a timidez; o retraimento; o autismo; a coerção egoica; o travão íntimo; a esquivança; a falta de desembaraço; a ausência de ousadia; a emotividade excessiva; a vontade tíbia; a fraqueza presencial;
a pusilanimidade; o bloqueio emocional; a atitude de excessiva reserva; a inibição para falar em
público; a estreiteza de ânimo; o sistema nervoso autônomo; a transpiração palmar; as pernas
bambas; o nervosismo contido; a ruborização; a atrapalhação; o sentimento de vergonha; a sensação de ridículo; a ridicularia; a ridiculez; o vexame; a vexação; a gafe; o miniescândalo; a perturbação pessoal; a ausência de traquejo social; o fechamento em copas; o encaramujamento; o recalcamento; a indisponibilidade pessoal; a oportunidade perdida; a série de chances passando batida; a ingenuidade; a infantilidade; a criancice; a escravidão à opinião pública; a interiorose;
a minimelin; a retração da inventividade.
Parafatologia: o monopólio do cardiochacra; as energias conscienciais (ECs) débeis.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da convivialidade sadia; a inevitabilidade do princípio da
convivialidade embasando a evolução.
Codigologia: o código corporal da timidez.
Teoriologia: a teoria do revertério comportamental.
Tecnologia: a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica da evitação dos
falsos conceitos; a técnica de recuperação dos cons magnos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: os efeitos do arrependimento; o efeito negativo do acanhamento no desempenho proexológico.
Ciclologia: o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas (A condição dos espíritas fanáticos perante a Conscienciologia).
Interaciologia: a interação patológica timidez-orgulho; a interação autocorrupção–
omissão deficitária.
Crescendologia: o crescendo acanhamento-melin.
Paradoxologia: a condição de ser a introspecção comum à inibição e à autorreflexão.
Politicologia: a autocracia.
Legislogia: as pseudoleis autoimpostas; as leis draconianas; as leis do Alcorão.
Fobiologia: a doxofobia; a sociofobia; a blemofobia.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a psicopaticoteca; a trafaroteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Energossomatologia; a Intrafisicologia; a Parageneticologia; a Parapatologia; a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Conviviologia.
IV. Perfilologia
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Elencologia: a pessoa acanhada; o indivíduo inibido; a personalidade tímida; a conscin
envergonhada.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens timidus; o Homo sapiens minor; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens incommunicabilis; o Homo sapiens inexpertus; o Homo sapiens monoglota; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens perplexus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniacanhamento = o trabalho voluntário desperdiçado por acanhamento; maxiacanhamento = a dupla evolutiva perdida e substituída por amor platônico.
Culturologia: a formação cultural.
Taxologia. Segundo a Conviviologia, a pessoa acanhada não fala, procura algum canto
discreto e repete maquinalmente gestos denotadores de nervosismo, ao modo destes 10, dispostos
na ordem alfabética:
01. Cabelos. Enrolar os cabelos com as pontas dos dedos.
02. Chapéu. Amassar o chapéu, ou o boné, enquanto escuta.
03. Dedos. Estalar os dedos pressionando as mãos.
04. Lábios. Morder os lábios nervosamente.
05. Mãos. Não saber onde meter as mãos à frente das pessoas.
06. Olhos. Abaixar os olhos a medo, mostrando ser aprendiz em diplomacia.
07. Pernas. Balançar de modo contínuo as pernas quando cruzadas.
08. Roupa. Dobrar a extremidade da roupa ou do pano da mesa em frente.
09. Rubor. Ruborizar-se ou ficar da cor de pimentão sem motivos plausíveis.
10. Unhas. Roer as unhas das mãos ou praticar a onicofagia.
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Interiorose. Pelos conceitos da Intrafisicologia, o acanhamento enraíza a conscin no bucolismo da vida da gata borralheira, em atmosfera provinciana ou da interiorose, mesmo quando
residindo na metrópole.
Infantilismo. No âmbito da Consciencioterapia, o acanhamento inibe a criatividade e os
grandes voos do pensamento, mantendo a conscin adulta com a síndrome do infantilismo, tendo
o minipensene à conta de materpensene do próprio holopensene.
Tares. Pela Assistenciologia, através da tares, importa muito a aproximação ao acanhado
e, pela compreensão e cordialidade, é relevante facilitar-lhe a integração ao novo ambiente, por
exemplo, ao holopensene da Conscienciologia.
Remissão. De acordo com a Paraprofilaxiologia, a cura do acanhamento é a pessoa racionalizar a própria exposição pública, sem se incomodar com o vexame, o ridículo ou a gafe, até
desinibir-se completamente perante as pessoas, baseada no fato de o acanhamento, em tese, não
matar ninguém.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o acanhamento, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
3. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
4. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
5. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
6. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
7. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.

SOB A ÓTICA DA CONSCIENCIOMETROLOGIA, A CAUSA
MAIS FREQUENTE DE ACANHAMENTO É A EDUCAÇÃO
EXCESSIVAMENTE SEVERA DE PAIS SUPERPROTETORES,
CAUSANDO REPRESSÃO E CONDICIONAMENTO INIBIDOR.
Questionologia. Você ainda sofre acanhamento em alguma circunstância existencial?
Qual a causa dessa reação? Tal postura é digna da maturidade consciencial?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 506 a 508.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 340.
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AÇÃO EXTRAFÍSICA
(EXTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ação extrafísica é o ato ou efeito de a consciex ou a conscin projetada
atuarem nas dimensões extrafísicas diretamente pelo mentalsoma ou pelo psicossoma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo ação vem do idioma Latim, actionis, “ação, movimento; feito,
obra; negócio; direito de proceder judicialmente, processo; discurso, enredo”. Surgiu no Século
XIII. O prefixo extra deriva também do idioma Latim, extra, “na parte de fora, além de”. O vocábulo físico, procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Atuação extrafísica; manifestação extrafísica. 2. Comportamento
extrafísico. 3. Feito extrafísico.
Neologia. As 3 expressões compostas ação extrafísica, miniação extrafísica e maxiação
extrafísica são neologismos técnicos da Extrafisicologia.
Antonimologia: 1. Inércia extrafísica. 2. Paracomatose. 3. Vida humana trancada.
Estrangeirismologia: o Projectarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projetabilidade lúcida (PL).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os autopensenes da multidimensionalidade.
Fatologia: a aceitação da projetabilidade lúcida (PL); a vontade inquebrantável.
Parafatologia: a ação extrafísica; as ações extrafísicas individuais; as ações extrafísicas
grupais; a extrafisicalidade; a acareação extrafísica; a paratroposfera; a Baratrosfera; o amparo extrafísico; a autobilocação; o autoabraço; a autopermeabilidade; a paraprocedência pessoal; a comunex Interlúdio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interdimensional.
Principiologia: o princípio do corpo objetivo; o princípio da descrença; o princípio do
paracorpo do autodiscernimento.
Codigologia: o código de ética extrafísico.
Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida (PL); a teoria das verdades relativas de
ponta da Conscienciologia Extrafísica; a teoria das verdades relativas de ponta da Projeciologia.
Tecnologia: as técnicas projeciológicas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;
o Colégio Invisível da Projeciologia.
Efeitologia: os efeitos intrafísicos das ações extrafísicas.
Neossinapsologia: as paraneossinapses próprias da neovivências embasando as neoverpons; os recursos paramnemônicos empregados pelos amparadores extrafísicos para a apreensão
de paraneossinapses do projetor aprendiz.
Ciclologia: o ciclo de primeneres; o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos.
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Interaciologia: a interação amparador extrafísico–assistente projetado; a interação paracérebro da conscin projetada–paracérebro da consciex assistida; a interação mentalsoma da
conscin projetada–mentalsoma do amparador extrafísico.
Politicologia: a lucidocracia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Parabiologia; a Parafisiologia; a Paranatomia;
a Paracerebrologia; a Holossomatologia; a Parageografologia; a Intermissiologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Projeciologia; a Descoincidenciologia; a Parapresenciologia;
a Ofiexologia; a Sociexologia; a Cosmoconscienciologia; a Holobiografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciex; a consciex assistida.
Masculinologia: o projetor consciente; o amparador extrafísico.
Femininologia: a projetora consciente; a amparadora extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens projector; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniação extrafísica = o resgate extrafísico de consciex enferma; maxiação extrafísica = o encontro do pré-serenão com Serenão.
Utilidade. Através da Extrafisicologia, vivenciar a multidimensionalidade é sempre
“cutucar a onça com vara curta”. Contudo, é útil o esforço nesse sentido para todas as conscins,
observando, por exemplo, estas 19 pararrealidades, aqui dispostas na ordem alfabética:
01. Agendex: a agenda extrafísica pessoal.
02. Ambientex: algum ambiente ou holopensene grupal extrafísico.
03. Arrastex: o arrastão anticosmoético extrafísico.
04. Assediex: a consciex assediadora extrafísica.
05. Comunex: a comunidade extrafísica de consciexes.
06. Consciex: a consciência extrafísica ou as paramultidões.
07. Dimenex: alguma dimensão extrafísica.
08. Equipex: a equipe de amparadores extrafísicos de função.
09. Euforex: a euforia extrafísica pessoal.
10. Eventex: algum evento extrafísico.
11. Laborex: o laboratório extrafísico ou a ofiex.
12. Megamelex: o ambientex permeado pela melancolia extrafísica; Baratrosfera.
13. Melex: a melancolia extrafísica pessoal.
14. Ofiex: a oficina ou laboratório extrafísico (laborex) do tenepessista, mulher ou homem, veterano.
15. Resgatex: o serviço assistencial sofisticado do resgate extrafísico de assistido.
16. Reurbex: o megatrabalho da reurbanização extrafísica.
17. Sociex: a Sociedade Extrafísica de consciexes.
18. Transmigrex: a transmigração extrafísica interplanetária de consréus.
19. Volitex: a volitação extrafísica pessoal.
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Taxologia. O projetor (ou projetora) consciente pode vivenciar fora do soma, nas dimensões extrafísicas, por exemplo, estas 30 manifestações conscienciais, aqui listadas na ordem natural:
01. Decolagem. Experienciar a autodecolagem lúcida e marcante pelo psicossoma.
02. Psicossoma. Experimentar deixar de respirar: o soma é igual ao fole humano.
03. Holochacra. Examinar o cordão de prata como refinada estrutura parabiológica.
04. Autobilocação. Examinar o próprio soma estando fora dele e bem consciente.
05. Flutuação. Flutuar, sem medo, dentro de casa ou pelos espaços livres distantes.
06. Parapermeabilidade. Transpassar objetos materiais e construções intrafísicas.
07. Inspeções. Fazer minuciosas inspeções extrafísicas da própria base física.
08. Abordagens. Abordar os intrusores extrafísicos do holopensene domiciliar.
09. Telecinesia. Gerar a telecinesia ou o ato de mover objetos materiais sem toques.
10. Holochacralidade. Presenciar as manifestações ambientais e vivas das ECs.
11. Auras. Analisar diretamente as bioauras das conscins e os duplos das coisas.
12. Aparatos. Averiguar a existência, ou não, de certos instrumentos extrafísicos.
13. Volitação. Deixar a base física à meia-noite e volitar, além, à luz do Sol (dia).
14. Euforia. Volitar ou voar extrafisicamente com liberdade e euforex indizível.
15. EIs. Absorver energias extrafísicas sobre o mar, os campos ou as cidades.
16. Visitas. Visitar ambientes intrafísicos (humanos) distantes e distritos extrafísicos.
17. Morfopensenes. Formular e plasmar morfopensenes através da força pensênica.
18. Rejuvenescimento. Transfigurar o visual do psicossoma, rejuvenescendo-se.
19. Assistencialidade. Pesquisar os distritos extrafísicos de consciexes enfermas.
20. Consciencioterapia. Liberar ECs em favor de conscins e consciexes doentes.
21. Desassedialidade. Confrontar-se energeticamente com múltiplas consciexes.
22. Reencontros. Reencontrar-se com ex-parentes ou conscins amigas projetadas.
23. Telepatia. Produzir transmissões telepáticas ou os paradiálogos transmentais.
24. Resgates. Fazer resgates assistenciais de consciexes necessitadas ou enfermas.
25. Parapesquisas. Participar nas exposições de assuntos de consciexes evoluídas.
26. Comunidades. Haurir lições transcendentes nas comunidades extrafísicas.
27. Retrocognições. Desencadear autorretrocognições sadias e instrutivas.
28. Bilocação. Tentar tangibilizar-se à frente de crianças sensíveis (bilocação física).
29. Mentalsomática. Sentir-se vivo na condição tão só de ponto lúcido de EC.
30. Serenismo. Entrevistar-se com consciexes: amigos, amparadores e Serenões.
Agenda. Sob a ótica da Mentalsomatologia, além das ações listadas, eis, na ordem alfabética, por exemplo, outras 7 ações extrafísicas capazes de enriquecer as anotações da agenda extrafísica pessoal:
1. Cego. Ver 1 cego voltar a enxergar com os paraolhos.
2. Encontro. Alguma consciex assustar-se ao encontrar você.
3. Espetáculo. Assistir ao paraidílio do casal de consciexes enamoradas.
4. Paracriança. Ver alguma criança extrafísica.
5. Parazoologia. Ver algum cachorrinho extrafísico.
6. Susto. Assustar-se com a presença de alguém sem contato há 4 décadas fora do soma.
7. Volitação. Receber a recusa do convite para a volitação extrafísica.
Pararrealidades. Segundo a Extrafisicologia, o projetor consciente, homem, mulher ou
voluntário da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), tem à disposição estas 6 pararrealidades entrosadas, dispostas na ordem de relevância, no desenvolvimento das
ações da interassistencialidade multidimensional com os amparadores extrafísicos:
1. Ofiex: Assistenciologia.
2. Central Extrafísica da Fraternidade (CEF): Cosmovisiologia.
3. Central Extrafísica da Verdade (CEV): Cosmovisiologia.
4. Central Extrafísica de Energia (CEE): Energossomatologia.
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5. Interlúdio: Sociexologia.
6. Parapsicoteca: Autopesquisologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a ação extrafísica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem Extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
2. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
3. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
4. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
5. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
6. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
7. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.

A MAIORIA DAS CONSCINS SÓ PRODUZ PROJEÇÕES
EXTRACORPÓREAS, ESPONTÂNEAS E INCONSCIENTES.
NÃO TEVE, AINDA, EXPERIÊNCIAS PROJETIVAS AVANÇADAS. OS DESAFIOS ESTÃO AÍ, AQUI E AGORA.
Questionologia. Quais categorias de ações extrafísicas você já experienciou? Você vive
ativo ou está em recesso projetivo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 122.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 542.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 512,
603, 705 e 725.
4. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 234 p.; glos. 25 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 7a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 17, 32, 35, 51,
54, 57, 71, 73, 135, 140, 167 e 194.
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AÇÃO TRAFARICIDA
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A ação trafaricida é o ato de eliminar os fatores redutores do autodiscernimento, traços fardos, pertúrbios, imaturidades, irracionalidades ou mazelas conscienciais por meio da autoconsciencioterapia promotora de autocura.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo ação procede do idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito;
obra; negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; discurso; enredo”, de agere,
“obrar; agir”. Surgiu no Século XIII. A palavra traço vem do mesmo idioma Latim, tractiare,
e esta de trahere, “tirar; puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Apareceu no Século XVI. O termo fardo é de origem controversa, provavelmente do idioma Francês Antigo, fardel, hoje fardeau, “peso”. Surgiu no Século XV. O sufixo cídio deriva do idioma Latim, cidium, “ação de quem mata ou o seu resultado”.
Sinonimologia: 1. Extinção trafarística. 2. Anulação dos autotrafares. 3. Prática trafaricida.
Neologia. As 3 expressões compostas ação trafaricida, ação trafaricida básica e ação
trafaricida avançada são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 1. Manutenção da obtusidade consciencial. 2. Preservação dos auto
trafares. 3. Atitude trafarista.
Estrangeirismologia: o skill autoterapêutico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à promoção da autocura.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Trafar: desafio autoconsciencioterápico.
Coloquiologia: o ato de virar a mesa quanto à própria saúde; a mudança de ares conscienciais; a prática equivocada da meia medida ao enfrentar os autotrafares.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de aniquilação do trafarismo irracional; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autopensenes paraterapêuticos; a autopensenidade paraterapêutica; o remodelamento da patopensenidade; o materpensene de saúde integral; o holopensene do
egocídio; os neopensenes homeostáticos; a neopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a assinatura pensênica de neorrecin.
Fatologia: a ação trafaricida; a ciência do autenfrentamento; a vontade siderúrgica aplicada às autoinstrumentações; a autodeliberação javalínica; a precisão suave dos autorreajustamentos sutis; a robustez das autointervenções cruentas; a intensidade ótima do estresse evolutivo;
a atenção às sutilezas para a sustentação de neorrotinas; a criatividade na abordagem aos dilemas
evolutivos; a fortaleza moral do evoluciente 5 estrelas; a megaprodutividade autoconsciencioterápica; o número de autocuras efetivas do mês; o brilho da aceleração autevolutiva; os pequenos
passos iniciais de autodesconstrução trafaricida; o autocontentamento sereno pós-reciclagem;
a terapia através da assistencialidade; a dose de bondade sutil revigorante; a posologia ideal das
ações benignas para o tratamento do pertúrbio; a emergência autevolutiva prioritária; o senso de
urgência da recin; o tempo ótimo de duração da autoprescrição; a sofisticação paraterapêutica da
autorremissão avançada; o cultivo dos momentos silenciosos de automagnanimidade; a agressividade cosmoética necessária ao agente de saúde consciencial; a geração de neodiagnósticos simultânea ao processo de superação; as idiossincrasias no processo autoconsciencioterápico; a construção do plano de autenfrentamento alinhado ao perfil paragenético personalíssimo; as múltiplas
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camadas de aprofundamento da autocura; a assunção do próprio nível de saúde consciencial;
a meta evolutiva de equilíbrio integral; a iconoclastia autodirigida; a superficialidade da pseudorreciclagem consciencial; o diagnóstico diferencial entre recin genuína e mudança externa de comportamento social; o refluxo patológico incontido; a autorresponsabilidade evolutiva delegada de
modo ectópico a outrem; o abortamento da implementação do novo patamar de saúde; o acanhamento diante da perspectiva de inovação autevolutiva; o ádito ideativo autoconsciencioterápico;
a autoimunidade diante dos minifracassos iniciais; a persistência no investimento da autocura;
o olhar de paraterapeuta sobre si mesmo; a lucidez do autoprognóstico; o acompanhamento do
prontuário autoconsciencioterápico pessoal; a elegância moral do autopesquisador teático da
recin.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o ato multidimensional de paragenerosidade; a paragratidão nascida
da omnicooperatividade; a paravivência de minipeça assistencial; a projeção consciencial inspiradora dos autorreajustes necessários; o paraconstructo cosmoético destrutivo; o estado de saúde
integral das comunexes avançadas; o prontuário extrafísico pessoal; o fluxo de assistência extrafísica para-hospitalar; as repercussões parassanitárias do tenepessismo profissional; a parapreceptoria em saúde holossomática; os rounds extrafísicos da equipe de paraterapeutas; a Projecioterapia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo planejamento-consecução; o sinergismo Conscienciometria-Consciencioterapia; o sinergismo autoconsciencioterapeuta-evoluciente; o sinergismo repetição paciente–vontade granítica; o sinergismo audácia justificada–desassombro cosmoético;
o sinergismo autoimperdoamento-heteroperdão; o sinergismo autobservação atenta–inteligência
contextual.
Principiologia: o princípio do “se não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio de não deixar a doença prevalecer; o princípio do ceticismo otimista cosmoético refletido no
cuidado diante das possíveis falhas autoconsciencioterápicas; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) na escolha em ser mais saudável; o princípio de ninguém curar ninguém; o princípio
da prioridade compulsória (PPC) a delinear as autossuperações; o princípio da evolução interconsciencial.
Codigologia: o código pessoal de parassegurança no auto e heterodesassédio; o espectro de atuação do código pessoal de Cosmoética (CPC) na erradicação do autotrafar.
Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo; a teoria do porão consciencial; a teoria
da inteligência moldável; a teoria da inteligência evolutiva (IE) aplicada à autoconsciencioterapia.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica da circularidade; a técnica do autenfrentamento contínuo; a técnica da ação
pelas prioridades; a técnica das 50 vezes mais; a técnica das compensações intraconscienciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
do estado vibracional; o laboratório consciencioterápico da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da
Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito cumulativo das rotinas úteis sobre os autotrafares; o efeito da técnica da ação pelas pequenas coisas no domínio da neofobia; o efeito positivo do sucesso anterior
na percepção de auteficácia atual; o efeito da capacidade de desdramatização na autorremissibilidade consciencioterápica; o efeito da qualificação da intencionalidade na amplificação da inte-
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ligência evolutiva; o efeito da racionalidade na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito libertador da recin cirúrgica.
Neossinapsologia: a logicidade autoprescritiva construtora de neossinapses; as neossinapses aceleradoras do comportamento homeostático.
Ciclologia: o ciclo diagnóstico-tratamento; o ciclo paradiagnóstico-paratratamento;
o ciclo autossuperação–reinvestimento consciencioterápico; o ciclo autoconsciencioterápico;
o ciclo insuspeição das habilidades pessoais–geração de autocura–amplificação dos talentos;
o ciclo patológico incerteza-hipoatividade-autodescomprometimento; o ciclo consecução-reverificabilidade.
Enumerologia: a ação trafaricida amadora; a ação trafaricida a varejo; a ação trafaricida procrastinada; a ação trafaricida despriorizada; a ação trafaricida profissional; a ação trafaricida atacadista; a ação trafaricida efetiva.
Binomiologia: o binômio potencial criativo–força de realização; o binômio saúde-doença; o binômio microcosmos-macrocosmos; o binômio caneta-papel; o binômio tarefa da quinzena–megafoco autoconsciencioterápico; o binômio inquietação aversiva–fuga da autorreciclagem; o binômio reeducação emocional–aprendizado a partir da erronia pessoal.
Interaciologia: a interação do automedicamento evolutivo; a interação autoconfiança-autocura; a interação cérebro-paracérebro; a interação terapia-reeducação; a interação verbação–saúde holossomática; a interação autajuste prioritário–homeostase consciencial.
Crescendologia: o crescendo das repercussões das ações trafaricidas sobre o egocarma-grupocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio hesitação–inexatidão–ausência do êxito; o trinômio autocontrole–meta alcançada–autorrecompensação íntima.
Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo vício confortável / reciclogenia; o antagonismo automotivação / autodesmotivação; o antagonismo reforma epidérmica / reciclagem visceral; o antagonismo abatimento moral / autoinstigação cosmoética; o antagonismo amadorismo / cientificidade; o antagonismo resiliência / inflexibilidade; o antagonismo glasnost / maquiagem de resultados.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia;
a homeostaticocracia; a terapeuticocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da evolução para todos; a lei da proéxis; as leis da Parafisiologia.
Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a assistenciofobia; a conscienciofobia.
Sindromologia: a síndrome da pré-derrota; a síndrome da insegurança; a síndrome da
prospectiva trágica.
Maniologia: a mania de querer se livrar do trafar por meio de passe de mágica.
Mitologia: o mito da evolução fácil.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca; a heuristicoteca;
a experimentoteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Homeostaticologia;
a Paraprofilaxia; a Paracerebrologia; a Paraclínica.
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 cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o agendador consciencioterápico; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o paratecnólogo; o pararreabilitador; o parenfermeiro; o assistente parassocial.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a agendadora consciencioterápica; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a paratecnóloga; a pararreabilitadora; a parenfermeira; a assistente parassocial.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus;
o Homo sapiens experiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: ação trafaricida básica = o ato de eliminação do minitrafar pessoal; ação
trafaricida avançada = o ato de eliminação do megatrafar pessoal.
Culturologia: a cultura da lucidez autoconsciencioterápica; a cultura da homeostase
holossomática.
Profissionalização. Segundo a Terapeuticologia, o planejamento detalhista da autoprescrição é etapa importante para a profissionalização autoconsciencioterápica, passível de consecução, por exemplo, através da compreensão de 10 aspectos referentes à ação trafaricida, elencados
em ordem alfabética:
01. Antecipação: a previsão calculista do contexto externo desfavorável.
02. Autexperiências: a antevisão de sucesso a partir de experiências pessoais.
03. Duração: o tempo ótimo de realização do autenfrentamento.
04. Frequência: a regularidade ideal na implementação da recin.
05. Heterobservação: o aprendizado através da heterobservação.
06. Idiossincrasia: as peculiaridades das ações trafaricidas segundo o temperamento.
07. Oportunidade: a identificação precisa da oportunidade autevolutiva.
08. Prognóstico: a perspectiva paraterapêutica pessoal.
09. Trafar: a lista de traços-fardos limitadores do potencial de recin.
10. Trafor: o acervo de traços-força de impulsão da reciclagem.
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 ação trafaricida, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ádito ideativo cosmovisiológico: Paradidaticologia; Homeostático.
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Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Autorremissibilidade consciencioterápica: Consciencioterapia; Homeostático.
Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
Defeito desfeito: Autorrecexologia; Homeostático.
Evoluciente: Consciencioterapia; Homeostático.
Percepção de auteficácia consciencioterápica: Autoconsciencioterapia; Neutro.
Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.

A AÇÃO TRAFARICIDA REPRESENTA A MATERIALIZAÇÃO
DOS ESFORÇOS AUTOCONSCIENCIOTERÁPICOS DO EVOLUCIENTE ATILADO, SIGNIFICANDO NOTÁVEL AQUISIÇÃO
PARA O ACERVO HOLOBIOGRÁFICO DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de autoconsciencioterapeuta teático,
vem efetuando ações trafaricidas efetivas? Com qual frequência? Com quais resultados?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Adriana; & Takimoto, Nario; Teática da Autoconsciencioterapia; Artigo; Anais do I Simpósio de
Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 27-28.10.07; 2 E-mails; 12 enus.; 2 minicurrículos; 10 refs.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2007; páginas 13 a 22.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 142.
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ACEITAÇÃO COSMOVISIOLÓGICA
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A aceitação cosmovisiológica é o acolhimento tranquilo, calmo, paciente,
despojado, auxiliador, magnânimo e assistencial dos contingenciamentos, conjunturas ou circunstâncias dos momentos evolutivos, próprios e dos outros, por parte da consciência lúcida, homem
ou mulher, facilitando a integração ao fluxo cósmico, sincrônico, universalista, macropanorâmico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo aceitação vem do idioma Latim, acceptatio, “aceitação”. Surgiu no
Século XV. O vocábulo cosmos provém do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo;
universo”. Surgiu em 1563. O primeiro elemento de composição cosmo procede também do
idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O segundo elemento de
composição logia deriva igualmente do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição
cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Aceitamento cosmovisiológico. 02. Adesão ao fluxo do Cosmos.
03. Aquiescência contingencial. 04. Atitude interativa. 05. Anuência interassistencial. 06. Cosmoconvivência pacífica. 07. Receptividade omnivisiológica. 08. Bem-estar evolutivo. 09. Interrelacionamento universalista. 10. Compreensão megafraterna.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo aceitação:
aceita; aceitabilidade; aceitada; aceitado; aceitador; aceitadora; aceitamento; aceitança; aceitante; aceitar; aceitativo; aceitável; aceite; aceito; aceitosa; aceitoso; autaceitação; heteraceitação; inaceitabilidade; inaceitação; inaceitável.
Neologia. As 3 expressões compostas aceitação cosmovisiológica, aceitação cosmovisiológica mínima e aceitação cosmovisiológica máxima são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 01. Contestação cosmovisiológica. 02. Movimento contra o fluxo cósmico. 03. Rechaça do mundo. 04. Atitude regressiva. 05. Egocentrismo simplista. 06. Arrogância monovisiológica. 07. Pensenização monovalente. 08. Juízo anticósmico. 09. Inflexibilidade
cognitiva. 10. Fechadismo multidimensional.
Estrangeirismologia: o out of the box; o way out of the maze; o rapport homeostático;
o cosmo way; o all data; o know-how evolutivo; a open mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à megafraternidade evolutiva.
Proverbiologia. Eis 14 provérbios populares capazes de explicitar o tema: – Defeitos do
meu amigo, lamento, não maldigo. A conselho amigo, não feches o postigo. Viver não custa,
o que custa é saber viver. Não há pior cego do que aquele que não quer ver. Fui à casa de minha
vizinha, envergonhei-me, vim para a minha e governei-me. Faz da noite, noite, e do dia, dia
e viverás com alegria. A rir se corrigem os costumes. Cada um sabe as linhas com que se cose.
Cada cabeça sua sentença. Cada um vê mal ou bem, conforme os olhos que tem. Contra fatos,
não há argumentos. Não colocar o carro à frente dos bois. Sentado em cima do pote de ouro
a pedir esmola. Tudo a seu tempo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da tábula rasa; o holopensene do abertismo consciencial; a autopensenização interassistencial; os lateropensenes; a lateropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
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Fatologia: a aceitação cosmovisiológica; o ato de abrir mão; o ato de esperar a solução
favorável; a visão ampliada; o ato de enxergar à frente; o tempo certo; o momento certo; a energia
certa; o contexto certo; a dosagem certa; o ato de ver o outro; o ato de ver o trafor do outro; a disponibilidade para o outro; a empatia; a flexibilidade convivial; a interculturalidade; a gratidão;
a paciência; a solidariedade; a paz; o ato de não atrapalhar; o ato de saber calar; o ato de não cobrar; o porquê do momento presente; os reflexos futuros dos atos passados; o ato de ver mais
à frente o efeito do passado; a crise considerada oportunidade de crescimento; as gescons a partir
das crises; o ato de se deixar assistir recebendo heterocrítica; o ato de informar, sem objetivo de
convencer; o cultivo de amizades; o aprendizado advindo do compassageiro evolutivo; o descontentamento com a Mesologia, o grupocarma, os aportes recebidos; a inadaptação; o não enquadramento no holopensene do país natal; o medo; a vitimização; a reclamação; o orgulho; a arrogância; a inexperiência; o desconhecimento; a falta de visão; o fechadismo convivial; a repulsa energética; a dificuldade em lidar com ideias retrógradas; a dificuldade em lidar com o bradipsiquismo; o egocentrismo; a falta de paciência; a falta de mancômetro; o ato de querer mudar o outro;
a ansiedade forçando a barra; o nunca estar pronto; a limitação; a falta de dados; a falta de compreensão; a recusa das experiências negativas, só querendo o lado bom; o estupro evolutivo evitável; o erro e o acerto; a conversão das dificuldades convivenciais em aprendizado; a percepção
dos limites do soma atuando no desenvolvimento da disciplina e da autorganização; o exemplo
em lugar da cobrança; o aprender a assistir sem dar nas vistas; a modéstia; a alegria de assistir;
a alegria em superar o novo patamar; a alegria do reencontro junto à família conscienciológica;
a Cosmanálise; o olhar de cima; o puzzle ótico; a visão panorâmica; a saída do labirinto; a apreciação global; a abordagem mentalsomática; a serenidade íntima; a autopercepção da condição de
minipeça interassistencial no Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a confiança cósmica; os sincronismos interassistenciais; o ato de confiar no amparador; a conexão ao amparo; o ato
de trabalhar junto ao amparador e não junto ao assediador; a escrita assistencial sendo ligação ao
amparo; a projeção lúcida; o ato de prestar atenção à cosmovisão no dia a dia; a pararrealidade;
a mundividência; o fenômeno da Cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo aceitação-pacificação; o sinergismo cognição-cosmovisão; o sinergismo mudança de pensamento–mudança do comportamento; o sinergismo Discordanciologia-Politicologia.
Principiologia: o princípio do abertismo aos outros facilitar o abertismo ao amparador;
o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da evolução ser a qualificação cosmoética
das próprias ECs.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do trafor sendo locomotiva para revolver o trafar.
Tecnologia: a técnica da tentativa, do erro e do acerto; a técnica das excursões interplanetárias no Curso Intermissivo (CI) para ver a amplitude do Cosmos levando à megafraternidade e saída do egão.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado interassistencial;
o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Cosmoconsciência ou Cosmoconscientiarium; o laboratório conscienciológico de fitoenergia ou Phytolab; o laboratório conscienciológico Projectarium; o laboratório conscienciológico Immobilitarium; o laboratório conscienciológico do Cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito da aceitação cosmovisiológica na tranquilidade íntima; o efeito do
imediatismo pensênico; o efeito da reatividade pensênica; o efeito dos extrapolacionismos.
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Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela mobilização contínua das energias; as
neossinapses geradas pelas reflexões; as neossinapses geradas na superação de trafares; as
neossinapses geradas pela descoberta e uso dos trafores; as neossinapses geradas pelo continuísmo do trabalho mentalsomático; as neossinapses geradas pelo convívio com diferentes culturas; as neossinapses geradas pelo convívio com diferentes formas de pensenizar; as neossinapses
geradas pela teática; as neossinapses geradas pela “caída da ficha”; as neossinapses geradas
pela conexão com o amparo; as neossinapses geradas pela ampliação do mentalsoma no acoplamento com o amparo; as neossinapses geradas pelos banhos de energia; as neossinapses geradas
pela projeção lúcida; as neossinapses geradas pelo extrapolacionismo; as neossinapses geradas
pela assistencialidade; as neossinapses geradas pela Cosmovisiologia; as neossinapses geradas
pela megaeuforização.
Ciclologia: o ciclo deixar-se criticar–deixar-se assistir; o ciclo aceitação fraterna assistencial–amparo–expansão cosmovisiológica.
Binomiologia: o binômio quebrar a cara–mudança comportamental; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio divergência-amizade-união.
Polinomiologia: o polinômio perceber-interpretar-discernir-aceitar-assistir tendo cosmovisão.
Antagonismologia: o antagonismo saber dar / saber receber.
Paradoxologia: o paradoxo de ter preconceito do preconceito.
Politicologia: a interassistenciocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço convivial.
Filiologia: a conviviofilia; a comunicofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a cosmofilia;
a cosmovisiofilia; a sociofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a antropofobia; a sociofobia; a agorafobia; a autofobia; a biofobia; a xenofobia; a logofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do
pânico.
Mitologia: o mito do acaso.
Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a cosmoteca; a energossomatoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Cosmoconscienciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Comunicologia; a Intercompreensiologia; a Discernimentologia; a Interassistenciologia; a Extrafisicologia; a Conscienciometrologia; a Sociologia; a Amparologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pacífica; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin universalista; a conscin enciclopedista; o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o conscienciólogo; o tertuliano;
o voluntário; o conscienciômetra; o exemplarista; o verbetólogo; o cosmoconscienciólogo; o cosmovisiólogo; o visionário.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a consciencióloga; a tertuliana;
a voluntária; a conscienciômetra; a exemplarista; a verbetóloga; a cosmoconsciencióloga; a cosmovisióloga; a visionária.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens
pensenologus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-
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piens exemplar; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aceitação cosmovisiológica mínima = a adesão à nova realidade vivencial objetivando evoluir; aceitação cosmovisiológica máxima = a aplicação dos aportes recebidos
para chegar à mundividência cosmoética.
Culturologia: a cultura da Cosmovisiologia; a cultura da megafraternidade; a cultura
do Estado Mundial.
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 aceitação cosmovisiológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Autoinserção cultural: Adaptaciologia; Neutro.
04. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
05. Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Central Extrafísica da Fraternidade: Cosmovisiologia; Homeostático.
07. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
08. Cosmovisiólogo: Cosmovisiologia; Homeostático.
09. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
10. Evolução transparente: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
12. Otimismo racional: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
14. Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A ACEITAÇÃO COSMOVISIOLÓGICA PERMITE O EXTRAPOLACIONISMO ASSISTENCIAL, AVANÇADO, MANTENDO MEGAFOCO UNIVERSAL, AMPLO, VISIONÁRIO E APLICAÇÃO
TEÁTICA NAS PEQUENAS GRANDES ATIVIDADES DIÁRIAS.
Questionologia. De qual forma, você, leitor ou leitora, vem vivenciando a aceitação cosmovisiológica? Já consegue se colocar na condição de minipeça visando à assistência multidimensional?
G. V. V.
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ACELERAÇÃO DA HISTÓRIA
(EVOLUCIOLOGIA)

PESSOAL

I. Conformática
Definologia. A aceleração da História Pessoal é a intensificação e repercussão, notadamente multidimensionais, cosmoéticas, da assistencialidade da consciência em favor de outras,
multiplicando, de modo geométrico, a qualidade da proéxis pessoal ou grupal (maxiproéxis), do
ciclo multiexistencial, da cooperação e evolução, através da expansão do círculo dos contatos interconscienciais, sadios e libertários.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo aceleração vem do idioma Latim, acceleratio, “aceleração; pressa;
presteza”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo história deriva também do idioma Latim, historia,
“História; a História Universal; narração; descrição; conto; aventura; fábula”, e este do idioma
Grego, historia, “História; pesquisa; informação; relato”. Apareceu no Século XIV. A palavra
pessoal provém do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Agilização da autobiografia. 2. Autocatálise evolutiva. 3. Dinamização do curriculum vitae. 4. Mutação evolutiva pessoal. 5. Aceleramento da proéxis. 6. Compléxis.
Neologia. As 3 expressões compostas aceleração da História Pessoal, miniaceleração
da História Pessoal e maxiaceleração da História Pessoal são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Abulia. 2. Hibernação existencial. 3. Incompléxis. 4. Interprisão
grupocármica. 5. Melin. 6. Omissões deficitárias. 7. Antigrupalidade.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o workaholism; o Proexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto prioridades paraperceptivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene do dinamismo evolutivo; a busca da ortopensenidade
pessoal; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a aceleração da História Pessoal; a dinamização da autobiografia; a reciclagem existencial; a prontidão para a renovação; a ação aceleradora do compléxis; a potencialização
dos atos pessoais; o neoprocessamento da conduta pessoal; a ampliação do mundo pessoal; a antimisantropia; o atacadismo consciencial; a atenção dividida; o ativismo assistencial; o autodesempenho; a autorganização; a condição do autoimperdoador; os excessos; a agilização da eficácia; os
impactos; a versatilidade; a modificação para melhor; a reviravolta positiva no entrecruzamento
da existência; a mudança do cenário existencial; a autossuperação evolutiva; o reforço pessoal da
potencialização construtiva; a moréxis; a melhoria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a dinâmica multidimensional incrementada; as extrapolações parapsíquicas dinâmicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial; o sinergismo catalítico evolutivo; o sinergismo proexológico em alto grau; o sinergismo holossomático; o sinergismo interdimensional; o sinergismo holopensênico; o sinergismo intelectivo.
Principiologia: o princípio consciencial; o princípio da auteducação evolutiva.
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Codigologia: o código de prioridades pessoais.
Teoriologia: a teoria da Evoluciologia; a teoria da evolutividade continuada.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da recéxis; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Invexologia;
o Colégio Invisível da Paracronologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: o efeito halo das recins.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Interaciologia: a interação autolucidez–aceleração evolutiva.
Crescendologia: o crescendo maturidade biológica–maturidade consciencial.
Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia; a proexocracia.
Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Fobiologia: a neofobia.
Holotecologia: a abjuncioteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a qualitoteca; a historioteca; a teaticoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Parafenomenologia; a Fenomenologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Recexologia; a Invexologia; o Extrapolacionismo; a Holobiografologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão; o reciclante; o inversor existencial.
Femininologia: a pré-serenona; a reciclante; a inversora existencial.
Hominologia: o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens paratechnologus; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens experiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniaceleração da História Pessoal = o desenvolvimento do período da
adolescência para o período da maturidade consciencial (26 anos de idade); maxiaceleração da
História Pessoal = a passagem da fase preparatória para a fase executiva da programação
existencial (36 anos de idade).
Culturologia: a atualização cultural.
Surpreendência. A aceleração da História Pessoal em função da conquista do grande
prêmio lotérico ou o bambúrrio, em vez de ser positiva pode trazer prejuízos evolutivos à conscin. Por isso, muitos estudiosos observam ser o assim-chamado dinheiro fácil, ou o enriquecimento instantâneo, em geral, trabalho elaborado por assediadores extrafísicos. O evoluciólogo não
promove estupro evolutivo nem o prêmio lotérico é sinônimo de felicidade pessoal.
Recorde. A aceleração da História Pessoal pode se expressar pelo batimento de recordes
pessoais nas áreas nas quais a conscin se manifesta mais intensamente.
Explicitação. Segundo a explicitação, a aceleração sadia da História Pessoal começa de
fato pela recin (implícita) e evolui, pouco a pouco, para a recéxis (explícita).
Conteúdo. Dentro da Conformática, a aceleração sadia da História Pessoal é predominantemente do conteúdo das manifestações da conscin capaz de modificar para melhor a própria
forma.
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Teática. Conforme a teática, a aceleração sadia da História Pessoal é exemplo de empreendimento essencialmente prático.
Relações. Com base na Conviviologia, o mais inteligente para o conscienciólogo ou
consciencióloga é buscar ampliar o círculo de relações sociais com pessoas imprimindo aceleração sadia na História Pessoal. Assim, todos podem sair ganhando do ponto de vista evolutivo.
Protagonismo. Em Egocarmologia, a aceleração da História Pessoal pode chegar até ao
limite da mudança do ego, ou seja: a troca do papel representado ou protagonizado pela conscin
no palco da vida humana.
Crise. Considerando o universo da Evoluciologia, a aceleração da História Pessoal, mesmo quando sadia, compõe óbvia crise de crescimento própria, assentada em estresses positivos do
Homo sapiens progressivus.
Gescons. Pela Experimentologia, os desafios técnicos da Conscienciologia, por exemplo,
a itinerância do(a) professor(a) ou a publicação do livro próprio sobre os temas conscienciológicos, podem ser gescons catalisadoras da aceleração sadia da História Pessoal.
Gestações. Em função da Ginossomatologia, a gestação humana não esperada ou o parto
de trigêmeos trazem, inarredavelmente, mudanças substanciais na aceleração da vida intrafísica
pessoal da mãe e, não raro, também do pai.
Primener. Quanto à Holochacralogia, a primener pode provocar a aceleração da História Pessoal para melhor.
Cons. Na visão da Holomaturologia, a aceleração sadia da História Pessoal implica
inevitavelmente na recuperação maior de cons e com a expansão da hiperacuidade.
Euforin. Pelos critérios da Intrafisicologia, a aceleração da História Pessoal pode acarretar a euforin, nem sempre construtiva, e até mesmo o triunfalismo sempre prejudicial à conscin
despreparada para o sucesso humano quando o mesmo sobrevém repentinamente.
Macrossoma. Sob o enfoque da Macrossomatologia, a aceleração sadia da História Pessoal pode conduzir os méritos da consciência à obtenção do macrossoma, inclusive para viver
prolongadamente, de modo lúcido, executando maxiproéxis inédita, mais ampla, na próxima vida
intrafísica.
Heurística. A partir da Mentalsomatologia, a descoberta científica ou o invento útil podem desencadear a aceleração da História Pessoal dentro do universo da Heuristicologia.
Visão. Tendo em vista a Mnemossomatologia, a expressão teórica da aceleração da História Pessoal é a vivência do fenômeno intraconsciencial da visão panorâmica, ou seja: a retrocognição integral desta vida humana.
Longevidade. No contexto da Paracronologia, será possível neste Terceiro Milênio
(Cronologia Ocidental), ao homem (ou mulher) viver até 150 anos de idade (longevidade, Geneterapia), ao executar a proéxis de alta expressão relativamente ao patamar evolutivo do pré-serenão.
Autofagia. Na Parapatologia, a aceleração da História Pessoal pode alcançar aspecto
doentio quando a impulsividade da conscin precipita os fatos da existência dentro de manifestações autofágicas, irrefletidas e erradas, dilapidando o próprio patrimônio e consequentes potencialidades em curto período, de modo estéril.
Maximoréxis. Pelos conceitos da Policarmologia, a aceleração ideal da História Pessoal
ocorre com a consecução por parte do completista da maxiproéxis.
Categorias. Por meio da Proexologia, a aceleração da História Pessoal pode ser analisada através de duas categorias:
1. Aproveitamento. O compléxis alcançado por atos construtivos.
2. Desperdício. O incompléxis causado por esbanjamentos de potencialidades evolutivas.
Duplismo. Sob o prisma da Psicossomatologia, a formação da dupla evolutiva de sucesso predispõe a aceleração sadia da História Pessoal de 1 ou dos 2 parceiros, em geral na mesma
época ou período de vida intrafísica.
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Recéxis. No âmbito da Recexologia, a aceleração sadia da História Pessoal pode representar tão somente a reciclagem integrada da conscin, composta de recin e recéxis.
Serenidade. De acordo com a Serenologia, a aquisição da serenidade do Homo sapiens
serenissimus é o pico máximo da aceleração sadia da História Pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a aceleração da História Pessoal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
3. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
4. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
5. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
6. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
7. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

A ACELERAÇÃO DA HISTÓRIA PESSOAL PODE SER
AMBIVALENTE, TANTO SADIA QUANTO PATOLÓGICA,
E, EM QUALQUER DESTAS CONDIÇÕES, É POSSÍVEL
REPRESENTAR INDISCUTÍVEL CONDUTA-EXCEÇÃO.
Questionologia. Você já acelerou a própria História da vida humana atual? Em qual sentido? Quantas vezes? Está satisfeito com os resultados evolutivos?
Bibliografia Específica:
1. Nunes, Angelina; & Rocha, Carla; Menores mudam sua História e deixam Crime (Recuperação de Infratores); O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXV; N. 24.247; Seção: Rio; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 17.01.2000; página 18.
2. Toffler, Alvin; O Choque do Futuro (Future Shock); trad. Marco Aurélio de Moura Matos; 409 p.; 6 partes; 20 caps.; 20,5 x 13,5 cm; br.; 3a Ed.; Editora Artenova; Rio de Janeiro, RJ; 1973; páginas 76 a 100.
3. Toynbee, Arnold J.; O Desafio do Nosso Tempo (Change and Habit: The Challenge of Our Time); trad.
Edmons Jorge; 231 p.; 4 partes; 13 caps.; refs. caps.; 20,5 x 14 cm; br.; Zahar Editores; Rio de Janeiro, RJ; 1968; páginas
30 a 62.
4. Vieira, Waldo; Aceleração da História Pessoal; Evoluciologia; Jornal do CEAEC; Mensário; Ano 5; Seção: Boletim de Conscienciologia; N. 36; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro, 2000; páginas 2 e 3.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 819.
6. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 41, 45 e 48.
7. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 23.
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ACEPÇÃO DE PESSOAS
(ANTIEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acepção de pessoas é a escolha, predileção, inclinação ou tendência
egoica e anticosmoética da conscin, homem ou mulher, a favor de outra(s) consciência(s), em
função de cultura, inteligência, classe, poder, privilégio, título ou prestígio social, inibindo a convivialidade evolutiva e a interassistência universalista.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo acepção deriva do idioma Latim acceptio, “ação de receber,
compreensão de uma palavra ou sentido que lhe dá quem a ouve”. Surgiu no Século XVI. A palavra pessoa provém igualmente do idioma Latim persona, “máscara de teatro”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Tratamento desigual de pessoas. 2. Escolha privilegiada de consciências. 3. Acolhimento parcial de pessoas. 4. Eleição egoica de consciências.
Neologia. As 3 expressões compostas miniacepção de pessoas, maxiacepção de pessoas
e megacepção de pessoas são neologismos técnicos da Antievoluciologia.
Antonimologia: 1. Escolha cosmoética de pessoas. 2. Acolhimento universalista de
consciências. 3. Acepção evolutiva irrestrita. 4. Seleção equânime de consciências.
Estrangeirismologia: a closed mind; os raciocínios a priori; o apartheid consciencial;
a manutenção grupal do status quo; os apriorismos pessoais ad nauseam; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade fraterna.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Saibamos
escolher bem. Amemos os rejeitados. Revitalizemos nossas relações. Não sejamos grupocêntricos. Personalidades, não. Grupalidade. Egoísmo significa exclusão. Os apriorismos fossilizam.
Coloquiologia: as panelinhas; as rodinhas; os clubinhos; os castelinhos; os queridinhos; a egotrip grupal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da segregação; o holopensene pessoal antifraterno;
o holopensene baratrosférico; os autopensenes ectópicos; a autopensenidade contaminada; os patopensenes; a patopensenidade; o materpensene anticosmoético em defesa própria; a afinidade
pensênica trafarista; o autesforço em prol da manutenção dos ortopensenes pessoais; as benesses
da ortopensenidade; a opção inteligente pelo holopensene universalista da Interassistenciologia.
Fatologia: a acepção de pessoas; o favoritismo a predeterminadas conscins; a evitação
apriorista de conscins; a subestimação antiassistencial; o fato de toda acepção de pessoa implicar
na exclusão de alguém; a eleição de alguns (prediletos) em detrimento de outros (mesmo predispostos); a inconvivialidade; as emoções tóxicas; a esquiva; o rancor; a mágoa; o protecionismo;
o capricho pessoal; o fechadismo grupal; o negocinho antievolutivo; o fisiologismo; o nepotismo;
o segregacionismo; o grupúsculo; a etnia; o gueto; a tribo; a defesa do clã; o partidarismo;
o acumpliciamento em bases anticosmoéticas; o conciliábulo; o assédio moral; o ato de esnobar,
menosprezar ou ignorar alguém; o hábito nocivo de “virar a cara”; o incentivo patológico à competição pelo afeto; a falta de cosmovisão política; as interprisões grupocármicas; os mecanismos
enaltecedores do ego; a zona de conforto; os mantenedores de posição, prestígio ou poder; os ganhos secundários; a ingenuidade; as surpresas e desvelamentos interconscienciais; a descoberta do
microuniverso alheio antes desprezado; o deleite convivencial; a seleção profissional cosmoética;
a equanimidade na escolha e acolhimento de pessoas; a interassistencialidade sincera enquanto
instrumento fundamental de autossuperação da acepção de pessoas; a ressoma dos intermissivis-
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tas com novos parâmetros interassistenciais de Interconviviologia; a vida intrafísica possibilitando os ensaios da vivência da policarmalidade; a queda das muralhas intraconscienciais e das fronteiras mundiais; as pontes promotoras da interconvivialidade; o triunfo da Megafraternologia Teática; a Cognópolis enquanto ensaio do Estado Mundial Cosmoético.
Parafatologia: a acepção de consciexes; a acepção de guias amauróticos; os desafetos
do passado multiexistencial; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o bloqueio holomnemônico em função da apriorismose pessoal; as inspirações extrafísicas desveladoras; os insights pontuais amparados apontando os vícios multiexistenciais a serem superados;
o resgate interseriexológico dos assistíveis negligenciados; os resgates na Baratrosfera decorrentes da pretérita acepção de pessoas; a serenidade íntima resultante do megafraternismo interdimensional; a cosmovisão multiexistencial oriunda do acolhimento interconsciencial irrestrito; os
ganhos evolutivos de conscins e consciexes conviventes fraternas; a tenepes enquanto técnica paradidática de reeducação para a interassistencialidade policármica; o esforço pela interassistencialidade multidimensional incondicional; as dívidas pretéritas holobiográficas; as necessidades teáticas da Pré-Intermissiologia em prol do êxito interassistencial rumo ao segundo Curso Intermissivo (CI).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio assistencial de não acepção de pessoas, a fim de acolher
com fraternidade os inconviventes; o princípio da atração dos afins; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a falta do código
grupal de Cosmoética (CGC) atuante.
Tecnologia: a técnica etológica do salto baixo; a técnica da vivência coexistencial do
binômio admiração-discordância; a técnica da omissuper; a técnica da paciência cosmoética;
a técnica cosmoética de não acepção de pessoas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito da refutação aos preconceitos pessoais e à acepção de pessoas na
aquisição do senso de Universalismo.
Enumerologia: o orgulho pró-acepção de pessoas; o capricho pró-acepção de pessoas;
o preconceito pró-acepção de pessoas; a vaidade pró-acepção de pessoas; a sociosidade pró-acepção de pessoas; o ignorantismo pró-acepção de pessoas; o antifraternismo pró-acepção de
pessoas.
Binomiologia: o binômio acepção de pessoas–evitação de pessoas; o binômio acepção
de pessoas–anulação de pessoas-chave; o binômio acepção de pessoas–acepção de palavras;
o binômio acepção-erro; o binômio superioridade pessoal–desmerecimento alheio; o binômio
subestimação-rejeição; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Interaciologia: a interação generalização autassediante–acepção de pessoas.
Trinomiologia: o trinômio desafeto–desprezo–acepção de pessoas; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio egoísmo–fechadismo–exclusivismo–acepção de pessoas;
o polinômio fitoconvivialidade-zooconvivialidade-humanoconvivialidade-paraconvivialidade.
Antagonismologia: o antagonismo convívio acolhedor / acepção de pessoas; o antagonismo convivialidade aberta / acepção de pessoas; o antagonismo liderança autocrática / liderança cosmoética; o antagonismo exclusão apriorista / convívio fraterno.
Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; a legislação em causa própria; a necessidade da vivência das leis do Paradireito.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da apriorismose;
a síndrome do ostracismo; a síndrome do justiceiro.
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Maniologia: a megalomania.
Mitologia: o mito do pecado; o mito da justiça divina.
Holotecologia: a consciencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a cognoteca;
a socioteca; a gregarioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Antievoluciologia; a Anticosmoeticologia; a Interprisiologia;
a Temperamentologia; a Apriorismologia; a Politicologia; a Reciclologia; a Transafetivologia;
a Interassistenciologia; a Holoconviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin arrivista; a isca humana inconsciente; a consréu; a conscin encastelada; a conscin antipática; a conscin antiassistencial.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o oportunista; o ciumento; o mal resolvido; o alpinista social; o ressentido; o raivoso; o egoísta; o vaidoso; o intermissivista.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a oportunista; a ciumenta; a mal resolvida; a alpinista social; a ressentida; a raivosa; a egoísta; a vaidosa; a intermissivista.
Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens antipathicus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens
neophilicus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens polycarmicus.
.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniacepção de pessoas = a escolha, pelo professor, de conscin bem
nascida, em detrimento de maior atenção ao aluno carente; maxiacepção de pessoas = a escolha,
pelo gestor empresarial, de conscin indicada e poderosa em detrimento do emprego ao profissional competente; megacepção de pessoas = a escolha, pelo líder no governo, de conscin rica e famosa em detrimento do cargo ao político tecnicamente preparado.
Culturologia: a cultura do fechadismo consciencial; a cultura aristocrática; a cultura
antiuniversalista; a cultura da exclusão social; a cultura do apartheid social; a cultura do gersismo; a cultura do arrivismo.
Socin. Há posturas conscienciais dispensáveis, contudo amplamente difundidas, reiteradas e potencializadas grupalmente pelas mídias, reforçando e fossilizando os costumes já implantados, com base em valores sociais arraigados.
Predileções. Segundo a Pesquisologia, eis, na ordem alfabética, 20 exemplos de valores
sociais e predileções pessoais servindo de pretextos, não raro, indefensáveis, para a acepção de
pessoas:
01. Altura: a conscin alta.
02. Conta bancária: a conscin rica.
03. Cor: a conscin loura; a conscin de olhos azuis; a conscin negra.
04. Estética: a conscin bonita; a conscin vistosa.
05. Etnia: a conscin nativa; a conscin ariana.
06. Fama: a conscin famosa.
07. Formação cultural: a conscin artista; a conscin midiática.
08. Gênero: a conscin androssomática; a conscin ginossomática; a conscin homossexual.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
islâmica.
20.
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Idade: a conscin jovem.
Inteligência: a conscin brilhante; a conscin publicada.
Moda: a conscin fashion; a conscin adornada.
Modelo do carro: a conscin proprietária do carrão.
Moradia: a conscin moradora do bairro nobre.
Nacionalidade: a conscin nativa; a conscin brasileira; a conscin estrangeira.
Peso: a conscin magra; a conscin longilínea.
Poder: a conscin detentora de poder temporal; a conscin VIP.
Prestígio: a conscin prestigiada; a conscin reverenciada.
Profissão: a conscin bem sucedida; a conscin carreirista.
Religião: a conscin evangélica; a conscin judia; a conscin católica; a conscin
Título: a conscin nobre; a conscin Ph-deusa.

Conviviologia. Considerando a Grupocarmologia, a vida humana evolutiva exige a convivialidade cotidiana hígida. Tal prática envolve escolhas pertinentes e lúcidas, direcionadas e objetivas, contudo distintas de quaisquer posturas apriorísticas.
Contrapontologia. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, 10 casos de escolhas cosmoéticas, agrupadas pelas respectivas especialidades, marcando diferenciações relevantes, se comparadas à acepção de pessoas:
01. Administraciologia: a escolha profissional do colaborador competente, em contraponto ao partidarismo.
02. Amparologia: a escolha transgressora do fidus achates extrafísico, em contraponto
ao materialismo.
03. Autoradologia: a escolha profícua do revisor experiente, em contraponto ao oportunismo.
04. Conscienciocentrologia: a escolha mentalsomática do voluntário disponível em
contraponto ao protecionismo.
05. Conviviologia: a escolha inteligente dos amigos intermissivistas, em contraponto ao
segregacionismo.
06. Duplologia: a escolha interassistencial do duplista possível, em contraponto ao isolacionismo.
07. Evoluciologia: a escolha lúcida dos compassageiros evolutivos, em contraponto ao
antifraternismo.
08. Intrafisicologia: a escolha técnica do prestador de serviço qualificado, em contraponto ao afilhadismo.
09. Polimaticologia: a escolha cosmovisiológica do preceptor veterano, em contraponto
ao dogmatismo.
10. Ressomatologia: a escolha evolutiva dos futuros pais, em contraponto ao nepotismo.
Fechadismo. Conforme a Grupocarmologia, a apriorismose típica da prática da acepção
de pessoas, no fundo, reforça a mediocridade grupal envolvida, considerando-se o princípio da
atração dos afins. Grupocentrismo: interprisão perpétua.
Abertismo. Segundo a Interassistenciologia, o abertismo consciencial e as iniciativas
sinceras de convivência cosmoética, disponibilizam à conscin interessada a oportunidade de adentrar nos microuniversos de interassistentes predispostos, considerando-se o princípio da convivialidade evolutiva. Megafraternidade: libertação perene.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a acepção de pessoas indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
02. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Casta: Sociologia; Neutro.
05. Coedes: Conviviologia; Neutro.
06. Convivência nociva: Conviviologia; Nosográfico.
07. Desafeição: Parapatologia; Nosográfico.
08. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
09. Inconvivente: Convivenciologia; Homeostático.
10. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
11. Orgulho: Psicossomatologia; Nosográfico.
12. Preconceito: Parapatologia; Nosográfico.
13. Preferenciologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
14. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
15. Xenofobia: Parapatologia; Nosográfico.

A ACEPÇÃO DE PESSOAS, EM PLENA ERA DAS REURBEXES, EXPONDO O PROBLEMA DO ANTIFRATERNISMO
E DA INCONVIVIALIDADE, SINALIZA AO INTERMISSIVISTA
ATENTO ALGUNS DESAFIOS DA PRÉ-INTERMISSIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda faz acepção de pessoas? Consciente ou inconscientemente? Na escala de 1 a 5, qual o nível de holoconvivialidade autexperimentada?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 111, 173, 178, 202 e 299.

D. D.
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ACEPIPE
(AUTOPOLICARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acepipe, do ponto de vista conscienciológico, é a reunião teática dos megainstrumentos imediatos da evolução consciencial da conscin lúcida, intermissivista, compondo
o acróstico metafórico, no idioma Português, das 7 megaperguntas indispensáveis a serem aplicadas, nesta ordem acróstica, a qualquer autesforço, o tempo todo, começando pelo verbo ser:
É A utodiscernível?
É C osmoético?
É E volutivo?
É P rioritário?
É I nterassistencial?
É P roexológico?
É E xemplarista?
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O homógrafo acepipe provém do idioma Árabe, az-zebib, “passa de uva”.
Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Acróstico metafórico. 2. Megaperguntas evolutivas.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo acepipe: acepipar; acepipeira; acepipeiro.
Neologia. As duas expressões compostas acepipe conscienciológico quente e acepipe
conscienciológico frio são neologismos técnicos da Autopolicarmologia.
Antonimologia: 1. Apedeutismo autevolutivo. 2. Ignorância cosmoética.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade consciencial avançada.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade interconsciencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o acepipe; o acepipe conscienciológico; o acróstico como sendo a composição formal na qual o conjunto das letras iniciais, do meio ou finais compõe verticalmente a palavra; o acróstico metafórico da evolução consciencial; o acróstico por meio de perguntas;
a acrostiquia do acepipe; o acepipe da vida intrafísica; a autorreflexão retilínea; o autodiscernimento teático; a autocriticidade cosmoética; o nível do momento evolutivo; os esforços prioritários; a interassistencialidade permanente; a autoproéxis como prioridade evolutiva; a meta da policarmalidade pessoal; a bagagem evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autopercuciência multidimensional; o autorrevezamento multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autesforço–fluxo do Cosmos.
Principiologia: o princípio dinâmico da evolução consciencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e a prática da serialidade multiexistencial com autorrevezamento
consciencial.
Tecnologia: o resumo da técnica de errar menos e acertar mais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito da interassistencialidade prioritária.
Ciclologia: o ciclo da evolução do princípio consciencial da Botânica-Zoologia-Antropologia; o ciclo autesforço-autoquestionamento-autorreflexão-autorretificação.
Enumerologia: o alimento refinado da intermissão; o prato delicado da evolução consciencial; a iguaria mais saudável à conscin; a vianda substancial do autodiscernimento; o petisco
saboroso da autocognição; o quitute aperitivo da autoproéxis; o manjar policármico das consciexes evoluídas.
Binomiologia: o binômio jogo de palavras–pedagogia; o binômio da Conformática forma-conteúdo; o binômio autodiscernimento atuante–autesforços prolíficos.
Interaciologia: a interação acróstico-Didática; a interação Literatura-Ciência.
Crescendologia: o crescendo do autodiscernimento de vida em vida intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio Gastrossomatologia-Comunicologia-Policarmologia; o trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo acepipe conscienciológico / acepipe culinário.
Politicologia: a democracia comunicativa.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a comunicofilia.
Holotecologia: a comunicoteca; a linguisticoteca; a cognoteca; a evolucioteca; a ciencioteca; a fenomenoteca; a profilaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autopolicarmologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia; a Autoproexologia; a Comunicologia; a Filologia; a Autodiscernimentologia.
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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o acepipeiro conscienciológico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a acepipeira conscienciológica.
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Hominologia: o Homo sapiens excitator; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
scriptor; o Homo sapiens divulgator; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens argumentator.
V. Argumentologia
Exemplologia: acepipe conscienciológico quente = o emprego do acróstico pela conscin
lúcida já vivenciando a autevolução consciente; acepipe conscienciológico frio = as indagações
do acróstico, apenas teóricas, feitas pela conscin recém-chegada à autevolução consciente.
Culturologia: a cultura da evolução consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o acepipe, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Conformática: Comunicologia; Neutro.
05. Fórmula formal: Conformática; Neutro.
06. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
07. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Nível desenvolvimental: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Senso de urgência: Autevoluciologia; Neutro.
10. Variação vernacular: Conformática; Neutro.

O ACRÓSTICO CONSCIENCIOLÓGICO, POR MEIO DA PALAVRA ACEPIPE, PERMITE CONSUBSTANCIAR O TESTE
DAS NECESSIDADES EVOLUTIVAS MAIS PREMENTES PARA A CONSCIN LÚCIDA NA ATUALIDADE TERRESTRE.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o jogo de palavras do acróstico
conscienciológico? Vale o esforço de empregá-lo na condição de teste evolutivo?
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ACERTO GRUPOCÁRMICO
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acerto grupocármico é o ajuste cármico de alguém quando ocorre conjunta e simultaneamente com outras conscins ou consciexes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo acerto deriva do idioma Latim, certus, “decidido, resolvido, fixado, determinado; seguro; experimentado; firme”. Surgiu no Século XV. O vocábulo grupo vem
do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reunião”, e este do idioma Grego, kruppa, “massa arredondada”. Apareceu no Século XVIII. A palavra carma procede do idioma Inglês, karma, e esta
do idioma Sânscrito, karma-n, “ação; efeito; fato”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Acertamento grupocármico; acordo interconsciencial. 2. Antiestigma grupocármico. 3. Consciência grupocármica. 4. Libertação grupocármica; reciclagem grupocármica; reconciliação grupocármica. 5. Correção de curso evolutivo. 6. Revisionismo cosmoético em grupo.
Neologia. As 3 expressões compostas acerto grupocármico, miniacerto grupocármico
e megaacerto grupocármico são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Desacerto evolutivo. 2. Desacerto grupocármico. 3. Inconsciência
grupocármica. 4. Interprisão grupocármica. 5. Desajustamento de contas grupocármicas.
Estrangeirismologia: o upgrade afetivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Acerto
é discernimento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene harmônico; a autopensenidade evolutiva; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o acerto grupocármico; a conciliação; a reconciliação; a desafeição mortífera;
as competições; as rivalidades; a insônia gerada pela desafeição; o autexame de consciência;
o rompimento de relações entre parentes; o calculismo cosmoético universal; a boa intenção;
a boa vontade; a sensatez; o tino; o juízo autocrítico; o autodiscernimento; a sabedoria; a reeducação emocional; a força maior da vontade; a função máxima da intencionalidade; a decisão ponderada; a hora da mudança; a ação imediata; o momento evolutivo crucial; as retratações; o perdão
sincero autassistencial e heterassistencial; o perdão incondicional; o perdão entre mulheres; o perdão entre homens; o perdão entre mulheres e homens; a concórdia final; o reatamento da amizade;
o restabelecimento das boas relações; o desengavetamento do arquivo; a extinção do processo;
o ajustamento para sempre; a liquidação de contas; a harmonização das pessoas desavindas;
o acerto antes da dessoma; o congraçamento; a recomposição da interprisão grupocármica; a purificação do comportamento.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo no grupo evolutivo.
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Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; os princípios da convivialidade da Paradiplomacia.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética; o código pessoal de prioridades evolutivas; os retrocódigos grupais sob revisão.
Teoriologia: a teoria do holocarma da consciência.
Tecnologia: a técnica da conscienciofilia; a técnica da projetabilidade lúcida (PL);
a técnica da vivência do binômio coexistencial admiração-discordância.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisivel da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito halo do heteroperdão.
Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica.
Enumerologia: as rixas; as querelas; os litígios; as desavenças; as animosidades; as intolerâncias; as hostilidades. O ajuste de vida na linha justa e nos devidos termos, com bom senso
e de bom tom, conforme manda o figurino e à altura da situação
Binomiologia: o binômio coexistencial admiração-discordância ou o ato de trabalhar
em paralelo e criar contradições evolutivas ao mesmo tempo.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação dos opostos.
Crescendologia: o crescendo crise-crescimento.
Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da grupocarmalidade na orientação dos evoluciólogos na proéxis.
Fobiologia: a filofobia.
Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Psicossomatologia;
a Consciencioterapia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a conscin liberta e libertária.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o heteroperdoador universal; o autoimperdoador.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a conscin interprisioneira; a reconciliadora.
Hominologia: o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
perdonator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens paradiplomata; o Homo sapiens
paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo
sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniacerto grupocármico = o ato de fazer as pazes com alguém; megaacerto grupocármico = a reconciliação universal da pessoa com os outros.
Ajuste. Sob a ótica da Assistenciologia, quem tem amparador extrafísico evidencia ter
começado a ajustar a própria conta-corrente grupocármica em alto nível.
Razão. A falta das reconciliações grupocármicas é a razão principal de a maioria das
conscins não disporem de amparador extrafísico, vivendo ainda sob a influência de guias cegos,
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satélites de assediadores e assediadores extrafísicos. O inteligente é ajustar as contas enquanto estamos juntos com outrem, em função da inseparabilidade grupocármica. Às vezes, a outra consciência evolui mais rápido e se distancia cosmoeticamente aguardando a oportunidade para a reconciliação inarredável.
Megafraternidade. Segundo a Conscienciometrologia, somente os acertos grupocármicos evidenciam a existência da recéxis de alta expressão da megafraternidade, conduzindo à criação das personalidades similares, de fato, empáticas, afins, sincrônicas e sinérgicas com os princípios do Cosmos.
Autorremissão. Pela Consciencioterapia, sem o acerto grupocármico, torna-se muito difícil e praticamente impossível a autorremissão, de fato, mais definitiva, de certos distúrbios da
consciência, exigindo tal situação a necessidade do atendimento conjunto de todos os componentes do grupo evolutivo. O desassédio interconsciencial em grupo – nas possessões patológicas
– também entra neste contexto.
Revisionismo. De acordo com a Cosmoeticologia, será sempre tolice permanecer com
a rusga cronicificada com outra consciência e isso torna-se pior quando atinge 3 ou mais consciências, nascendo, então, a necessidade do revisionismo aplicado ao grupo, seja aqui ou acolá,
hoje ou amanhã, inarredavelmente. A multidão complexa começa a partir de 3 conscins.
Concessões. Na Experimentologia, o acerto grupocármico exige abrir mão do egocentrismo infantil perante a evolução de todos, ou em favor do bem-estar do grupo, sem cotovelomas,
mágoas, ressentimentos, melindres e suscetibilidades, exigindo a condição de concessões mútuas.
Leis. No âmbito da Holocarmologia, as leis da sincronicidade de todas as partes com
o todo, e a do eterno retorno, atuam no universo de causa e efeito das manifestações de toda
consciência, por isso, sem o acerto entre os componentes do grupo evolutivo, nada segue bem para a harmonia ou a homeostática da grupalidade.
Catarse. Considerando a Holomaturologia, o desacerto grupocármico evidencia falta de
lucidez ou hiperacuidade por parte da maioria (dentro da média) dos implicados, sendo o acerto
da equipe a catarse multiexistencial e multissecular mais prioritária.
Travão. Sob o enfoque da Paracronologia, quanto mais perdura o desacerto grupocármico no tempo, nas vidas intrafísicas e nas intermissões, entre os componentes da equipe evolutiva, pior para todos, porque tal travão, ou estado de coisas, impede os passos libertários, antes de
tudo, individualmente, alcançando cada qual dos componentes.
Inseparabilidade. Na análise da Parapatologia, notadamente do psicossoma, o acerto
grupocármico é a recomposição – o terceiro estágio dentro do princípio da inseparabilidade grupocármica – dos desmandos recíprocos dos elementos interprisioneiros ainda encarcerados na interprisão do grupo evolutivo.
Opiniões. Em face da Pararregeneraciologia, o acerto grupocármico é a pararregeneração das opiniões prioritárias, sem radicalismos, no caminho da megafraternidade.
Homopensenes. Pelos conceitos da Pensenologia, o acerto grupocármico é o ato ou efeito de a conscin acertar as manifestações pensênicas relacionadas às consciências do grupo evolutivo, ajustando o próprio convívio, fundamentada em homopensenes críticos.
Rastro. À vista da Recexologia, o acerto grupocármico é obra evolutiva extremamente
relevante para todos os interessados, porque ninguém potencializa a própria evolução consciencial deixando rastro negativo ou sombrio por onde passa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o acerto grupocármico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
2. Elencologia: Grupocarmologia; Neutro.
3. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
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Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

DENTRO DA INTRAFISICOLOGIA, AS HECATOMBES
E GRANDES TRAGÉDIAS GRUPAIS, POR EXEMPLO, ACIDENTES AÉREOS COM MUITOS MORTOS, TÊM A RAIZ
CAUSAL NA AUSÊNCIA DE ACERTOS GRUPOCÁRMICOS.
Questionologia. Na condição de conscin lúcida, você mantém algum acerto grupocármico relevante suspenso, sem resolução? Quem é o real responsável pela causa da manutenção da
pendência? Você ainda não experimentou aquele momento evolutivo libertário?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático Sobre a Afetividade; apres. Daniel
Muniz; pref. Marina Thomaz; 342 p.; 11 caps.; abrevs.; citações; 9 conferências, cursos, documentos; 32 entrevistas; 63
enus.; 2 escalas; 3 esquemas; estatísticas; 64 filmográficos; 10 gráfs.; 2 ilus.; 22 infográficos; 16 questionários; 2 tabs.; 19
técnicas; glos. 86 termos; 288 refs.; 2 apênds.; alf.; índice de ditos populares; 21 x 14 cm; br.; 2 a Ed. revisada e ampliada;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 125 a 144.
2. Calabresi, Massimo; No to Reconciliation (Ódio Étnico na Bósnia); Time; Revista; Semanário; Vol. 152;
N. 13; 1 ilus.; New York, NY; 28.08.98; páginas 20 e 21.
3. Carneiro, Luiz Orlando; Acertos e Desacertos (Independência & Ecumenismo de Jornal); Jornal do Brasil;
Diário; Seção: Deu no JB; Rio de Janeiro, RJ; 15.05.99; página 9.
4. Folha de S. Paulo; Redação; Palestinos festejam Retirada Israelense (Rumo à Paz); Jornal; Diário; Caderno: Folha Mundo; 1 ilus.; 1 mapa; São Paulo, SP; 21.11.98; página 14.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 405 e 965.
6. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 101.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 129.
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ACERVO

AUTOPARAPSÍQUICO EVOLUTIVO
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O acervo autoparapsíquico evolutivo é o conjunto, acumulação ou armazenamento de experiências paraperceptivas e multiexistenciais, vivenciadas ao longo das seriéxis
pela conscin sensitiva, reperspectivado pela autoconsciencialidade e maturidade quanto ao emprego racional e responsável do parapsiquismo sadio.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo acervo provém do idioma Latim, acervus, “montão; ruma; acumulação; sobrecarga”. O primeiro elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para deriva também do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo psiquismo
procede do idioma Francês, phichisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, enquanto princípio
de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX. A palavra evolutivo provém do
idioma Francês, evolutif, de évolution, e esta do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Acérvulo autoparapsíquico libertário. 2. Acúmulo de autovivências
parapsíquicas pró-evolutivas. 3. Bagagem autoparapsíquica evolutiva. 4. Patrimônio autoparapsíquico pró-evolutivo. 5. Somatório autoparapsíquico cosmoético. 6. Rol de recursos autoparapsíquicos evolutivos. 7. Ror autoparapsíquico evolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo acervo:
acervação; acervada; acervado; acervar; Acervologia; acervosa; acervoso; acérvulo; autacervo; coacervada; coacervado; coacervar; maxiacervo; megaacervo; miniacervo; neuroacervo;
paraacervo.
Neologia. As 4 expressões compostas acervo autoparapsíquico evolutivo, miniacervo
autoparapsíquico evolutivo, maxiacervo autoparapsíquico evolutivo e megaacervo autoparapsíquico evolutivo são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Acervo autoparapsíquico retrógrado. 2. Autobagagem parapsíquica
anticosmoética. 3. Patrimônio autoparapsíquico deficitário. 4. Somatório autoparapsíquico involutivo.
Estrangeirismologia: o superavit do acúmulo de experiências parapsíquicas; a reciclagem e a manutenção da bagagem autoparapsíquica in transitu multiexistencial; o autoparapsiquismo em pleno iure; o autoparapsiquismo cosmoético exigindo incorruptibilidade e lisura no modus
faciendi interassistencial; a autoproéxis parapsíquica embasada no exercício fulltime do autoparapsiquismo de múltiplas modalidades; o background de vivências parapsíquicas; o know-how parapsíquico; o novo curriculum vitae do parapsíquico interassistencial; o strong profile parapsíquico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao parapsiquismo evolutivo.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: − Autoparapsiquismo: patrimônio intransferível. Parapsiquismo: autovivência transcendental. Parapsiquismo: meta prioritária. Parapsiquismo: ferramenta autevolutiva. Megaempreendimento: parapsiquismo interassistencial. Sejamos parapsíquicos polivalentes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; a identificação do materpensene pessoal; o combate aos pensenes improdutivos coibidores da reeducação do autoparapsiquismo; o holopensene propício à reciclagem da bagagem autoparapsíquica; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
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Fatologia: o ato de valorizar os achados pesquisísticos; o desapego ao paradigma religioso, místico e ultrapassado; o combate vigoroso ao raciocínio apriorístico pessoal; a decisão irrevogável de não sucumbir às autocorrupções; a necessidade imperiosa de fazer recins e recéxis
ininterruptas; a reeducação através da Higiene Consciencial; o autorrecolhimento; a autodisciplina imagística; o sobrepairamento dos percalços; a aquisição racional do senso universalista; a melhoria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a recuperação gradativa dos cons básicos; a rotina intelectualmente produtiva; o compartilhamento das autovivências visando a tares.
Parafatologia: o acervo autoparapsíquico evolutivo; a utilização cosmoética do acervo
autoparapsíquico; a superação definitiva do medo do parapsiquismo através da intencionalidade
cosmoética; as pesquisas parapsíquicas realizadas com discernimento e seriedade; a inexperiência
parapsíquica; as potencialidades parapsíquicas e parafenomenológicas expressas na infância e na
adolescência de modo instintivo e inadequado; o bullying sofrido em função da adolescência parapsíquica; os pedágios parapsíquicos conscientes e inconscientes autovivenciados; os acidentes
de percurso parapsíquicos; o emprego inconsciente e doentio das bioenergias; a influência dos assediadores e guia amauróticos extrafísicos; as ressacas energéticas; a autovivência de premonições fatalistas; a intuição pessoal; o transe parapsíquico; o fenômeno de olorização; as retrovivências acumuladas de assedialidade causando temores parapercepciológicos; a lembrança de retrovidas marcantes através do dejaísmo; os raps de finalidades variáveis; a projeção consciente lúcida,
esclarecedora, assistencial e amparada; as sincronicidades vivenciadas; o banho energético espontâneo de efeito homeostático; o encapsulamento energético e parapsíquico; a ultrapassagem dos
gargalos parapsíquicos; a autopesquisa auxiliando na superação da labilidade parapsíquica; o estado vibracional (EV) profilático, autodefensivo e interassistencial; a evolução da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a dificuldade em extrair o conteúdo do parafenômeno; o início da autocomprovação e compreensão lógica da vida multidimensional; a autoconvicção gerada pelo
acervo autoparapsíquico; a identificação das habilidades parapsíquicas; o uso cauteloso da autobagagem parapsíquica na longevidade; a imprescindibilidade do inventário dos talentos parapsíquicos através do registro das ocorrências parafenomenológicas; a valorização e predisposição interassistencial consciente do acervo autoparapsíquico; a soltura e a maturidade energossomática
cosmoética; as benesses hauridas através do uso racional, responsável e cosmoético do autoparapsiquismo interassistencial; as parexperiências assistenciais adquiridas durante a prática da tarefa
energética pessoal (tenepes) diária; a ressignificação das experiências parapsíquicas a partir do
paradigma consciencial; o extrapolacionismo parapsíquico; o tempo dedicado à manutenção, preservação e aprimoramento do patrimônio autoparapsíquico evolutivo; a fixação do autodidatismo
parapsíquico; a qualificação cosmoética dos talentos parapsíquicos pessoais; a reeducação parapsíquica continuada a cada ressoma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico apedeutismo parapsíquico–acriticismo; o sinergismo recurso mental–recurso parapsíquico; o sinergismo patrimônio autoparapsíquico profícuo–autocontrole parapsíquico; o sinergismo autolucidez humana–autolucidez parapsíquica;
o sinergismo autopotencializador vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autopredisposição parapsíquica; o sinergismo autoparapsiquismo assistencial cosmoético–autodesassédio mentalsomático; o sinergismo tenepes-epicentrismo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) empregado na aplicação prática do autoparapsiquismo; o princípio da convicção quanto à evolução da autobagagem parapsíquica;
o princípio da conservação dos talentos parapsíquicos conquistados; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado à interassistência parapsíquica cosmoética; o princípio da seriexialidade evolutiva; o princípio da autopesquisa auxiliando na decodificação da bagagem autoparapsíquica.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o patrimônio autoparapsíquico; o autoparapsiquismo interassistencial aperfeiçoando o CPC; a depuração do CPC favorecendo a evolução do parapsiquista.
Teoriologia: a teoria do paraconhecimento parapsíquico; a teoria da evolução do autoparapsiquismo; a teoria e prática do parapsiquismo interassistencial; a teoria fundamental do
1% de teoria e 99% de vivência; a teoria da holomemória integral holobiográfica; a teoria
e a prática do autodidatismo parapsíquico permanente.
Tecnologia: as técnicas de desenvolvimento do autoparapsiquismo; a técnica do EV na
manutenção do equilíbrio holossomático; as técnicas de interassistência energética; a técnica retrocognitiva; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; as técnicas bioenergéticas.
Voluntariologia: os voluntários dos cursos de parapsiquismo da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes inspirando o parapsiquismo mentalsomático; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível dos Parapsiquistas; o Colégio Invisível dos Sensitivos Parapsíquicos; o Colégio Invisível da Energossomatologia.
Efeitologia: a anulação dos efeitos das banalidades parapsíquicas; os efeitos contagiantes, motivadores e gratificantes das autorrememorações parapsíquicas interpretadas sob a ótica
conscienciológica; o efeito de experimentar oportunidade de cooperar com a equipe extrafísica
de função através do parapsiquismo autoconsciente, maduro e cosmoético; o efeito potencializador do retroparapsiquismo no autoparapsiquismo; os efeitos evolutivos da autovivência parapsíquica homeostática; os efeitos da perseverança na interassistencialidade.
Neossinapsologia: o fechadismo consciencial dificultando a aquisição de neossinapses
no desenvolvimento do autoparapsiquismo; o apreço cosmoético pela formação de neossinapsses
e recuperação contínua de cons em prol do parapsiquismo interassistencial; as neossinapses exigidas pelos parafenômenos; as modificações das redes sinápticas a partir do autoparapsiquismo
antidogmático; as neossinapses e os respectivos cons recuperados por meio das práticas parapsíquicas fraternas; as neossinapses fundamentais à compreensão da bagagem autoparapsíquica
atual.
Ciclologia: o ciclo semeadura parapsíquica–colheita parapsíquica; a incontestabilidade
vivida do ciclo assim-desassim; o ciclo educação doméstica–educação formal–educação parapsíquica; o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo evolutivo autoparapsíquico EV–arco voltaico craniochacral–tenepes–ofiex pessoal; o ciclo da reciclagem parapsíquica.
Enumerologia: o acervo autoparapsíquico arcaico; o acervo autoparapsíquico ectoplásmico; o acervo autoparapsíquico mentalsomático; o acervo autoparapsíquico interassistencial;
o acervo autoparapsíquico cosmoético; o acervo autoparapsíquico polimático; o acervo autoparapsíquico avançado.
Binomiologia: o binômio patológico superstições-apriorismos; o binômio autoparapsiquismo assediador–entropia energética; o binômio acidente parapsíquico–autorreciclagem existencial; o binômio percepção-parapercepção; o binômio parapsiquismo centrípeto–parapsiquismo centrífugo; o binômio automistificação-autossugestão; o binômio acúmulo de experiências
extrassensoriais proveitosas–desrepressão parapsíquica; o binômio parapsiquismo assistencial–
–projeção lúcida; o binômio parapsiquismo cerebelar–parapsiquismo intelectual.
Interaciologia: a interação apetência parapsíquica assistencial–competência parapsíquica assistencial; a interação pesquisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica cosmovisiológica; a interação potencial parapsíquico–potencial assistencial; a interação autodiscernimento-Cosmoética-autoparapsiquismo; a interação conscin parapsíquica interassistencial–consciex amparadora técnica; a interação autolucidez parapsíquica–retrocognição; a interação aprimoramento das parapercepções–força de vontade.
Crescendologia: o crescendo iscagem inconsciente–iscagem amadora–iscagem autolúcida; o crescendo do despertamento parapsíquico assediador–auteducabilidade parapsíquica;
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o crescendo evolutivo contínuo da autobagagem parapsíquica; o crescendo autorretrocognição–
–autocomprometimento parapsíquico assistencial; o crescendo psicografia-pangrafia; o crescendo monovisão parapsíquica–autoconsciência seriexológica; o crescendo autassistência-heterassistência-reconciliação; o crescendo evolutivo passe para o escuro–tenepes–autovivência pró-ofiex; o crescendo saber na teoria–vivenciar na prática.
Trinomiologia: as consequências do trinômio crenças materialistas–dogmas religiosos–
–pavor do autoparapsiquismo; o trinômio autoparapsiquismo–emocionalismo–pedágio parapsíquico; o trinômio zelo–prudência–autorresponsabilidade parapsíquica; o trinômio sensitiva psicofônica projetora–sensitiva energicista projetora–sensitiva ectoplasta projetora; o trinômio recin–autodesassédio–abertura paraperceptiva assistencial; o trinômio imprescindível intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio autenticidade–autocrítica–autorganização
parapsíquica; o trinômio autodisponibilidade-autovigilância-autorresponsabilidade; o trinômio
predisposição–lealdade–cooperação parapsíquica; o trinômio extrapolacionismo parapsíquico–
–tenepes–autoconsciencialidade interassistencial.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma sintonizados homeostaticamente em prol do labor assistencial; o polinômio Curso Intermissivo (CI)–tenepes–epicentrismo–desperticidade–compléxis; o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico; o polinômio experiência-racionalidade-acerto-maturidade;
o polinômio vontade-intenção-determinação-assistência; o polinômio autocomprovação-automotivação-autopriorização-autodisponibilidade no parapsiquismo interassistencial; o polinômio discernimento–ponderação–tranquilidade íntima–evitação das distorções paraperceptivas; o polinômio autocontrole emocional–epicentrismo parapsíquico–abrangência assistencial–exemplarismo cosmoético; o polinômio Autopesquisologia-autocosmoética-autodesassédio-heterodesassédio.
Antagonismologia: o antagonismo animismo / parapsiquismo; o antagonismo somatório de autovivências parapsíquicas malogradas / somatório de autovivências parapsíquicas proficientes; o antagonismo acervo parapsíquico retrógrado / acervo parapsíquico cosmovisiológico;
o antagonismo parapsiquismo psicossomático / parapsiquismo mentalsomático; o antagonismo
parapsiquismo egoico / parapsiquismo interassistencial; o antagonismo médium inconsciente
/ conscin parapsíquica lúcida; o antagonismo Parapercepciologia / religiosismo.
Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade objetiva da autovivência parapsíquica.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a democracia parapsíquica assistencial; a discernimentocracia; a exemplocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a parapsicocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do esforço pessoal, evolutivo, parapsíquico; a lei do maior esforço parapsíquico necessário à vivência lúcida, diuturna, da multidimensionalidade; a lei da evolução
perdurável e contínua do parapsiquismo; a lei de atração das experiências parapsíquicas acumuladas; a lei autoimposta do parapsiquismo evolutivo interassistencial.
Filiologia: a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a parafenomenofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a holossomatofilia; a priorofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a remissão das parapsicofobias milenares em geral; a superação de traumatofobia relativa ao parapsiquismo milenar.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da subestimação parapsíquica.
Maniologia: a superação da apriorismomania parapsíquica; a eliminação da mania mística; o banimento da mania de desprezar os resultados advindos dos autesforços das práticas parapsíquicas.
Mitologia: a queda dos mitos milenares; a desconstrução dos mitos anacrônicos.
Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a sinaleticoteca; a seriexoteca; a assistencioteca; a energeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Holossomatologia;
a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Cosmoeticologia; a Descrenciologia;
a Seriexologia; a Ofiexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin sensitiva cosmoética; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin paraperceptiva; a conscin minipeça interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o proexista; o maxidissidente ideológico; o verbetógrafo; o projetor consciente; o amparador intrafísico; o tocador de obra; o homem de ação; o pesquisador; o tenepessista; o reciclante existencial; o voluntário; o exemplarista; o parapercepciologista; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o sensitivo experiente; o parapsiquista evolutivo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a proexista; a maxidissidente ideológica; a verbetógrafa;
a projetora consciente; a amparadora intrafísica; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pesquisadora; a tenepessista; a reciclante existencial; a voluntária; a exemplarista; a parapercepciologista;
a intermissivista; a compassageira evolutiva; a sensitiva experiente; a parapsiquista evolutiva.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniacervo autoparapsíquico evolutivo = a bagagem inicial das parapercepções do tenepessista; maxiacervo autoparapsíquico evolutivo = a bagagem singular das parapercepções do teleguiado; megaacervo autoparapsíquico evolutivo = a bagagem exponencial das
parapercepções do Homo sapiens serenissimus.
Culturologia: a implantação da cultura parapsíquica no Planeta; a cultura da priorização parapsíquica fraterna; a cultura do autaperfeiçoamento parapsíquico contínuo; a cultura do
parapsiquismo interassistencial cosmoético.
Taxologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11
categorias de talentos autoparapsíquicos acumulados e funcionais, passíveis de serem autovivenciados dentro do universo evolutivo assistencial:
01. Clariaudiência. A parapercepção ou percepção auditiva além dos limites do aparelho auditivo desencadeada pela descoincidência do paraouvido.
02. Clarividência. A visão extrassensorial ou parapsíquica.
03. Ectoplasmia. As exteriorizações de energias conscienciais densificadas.
04. Pangrafia. A vivência de vários fenômenos parapsíquicos simultaneamente.
05. Precognição. O conhecimento antecipado dos fatos.
06. Projeção lúcida. A descoincidência dos veículos conscienciais.
07. Psicofonia. A vocalização interdimensional.
08. Psicografia. A escrita interdimensional.
09. Psicometria. A parapercepção das energias conscienciais impregnadas em objetos,
permitindo a leitura de informações quanto a fatos ou conscins relacionadas aos mesmos.
10. Retrocognição. O conhecimento ou lembrança de vivências anteriores à vida intrafísica atual, podendo ser de vidas anteriores ou de períodos intermissivos.
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11. Telepatia. A transmissão, paracérebro a paracérebro, dos pensamentos entre conscins e / ou consciexes.
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 o acervo autoparapsíquico evolutivo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
02. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
03. Auto-herança parapsíquica: Seriexologia; Homeostático.
04. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
05. Autoparapsiquismo aflorado: Autoparapercepciologia; Neutro.
06. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
07. Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
08. Fixação parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Prioridade parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
12. Recurso parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
13. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Tara parapsíquica: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Teto parapsíquico: Autoparapercepciologia; Neutro.

O ACERVO AUTOPARAPSÍQUICO EVOLUTIVO CONQUISTADO TRANSPARECE, INEVITAVELMENTE, ATRAVÉS DAS
MANIFESTAÇÕES INTERASSISTENCIAIS SINCERAS, COSMOÉTICAS E MAXIFRATERNAS DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já consegue mensurar e avaliar de maneira coerente e racional as vivências do acervo autoparapsíquico evolutivo conquistado? Em quais circunstâncias?
Bibliografia Específica:
1. Couto, Cirlene; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Desperticidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisores Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18 caps.;
18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.; alf.; 21
x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 23 a 30, 111 a 117 e 143 a 145.
2. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002; páginas 24, 257, 315, 320, 583, 663, 698, 794, 799 e 877.
3. Xavier, Francisco Cândido; & Vieira, Waldo; Evolução em Dois Mundos; 220 p.; 40 caps.; 18 x 12,5 cm;
br.; 13ª Ed; Federação Espírita Brasileira; Rio de Janeiro, RJ; 1993; páginas 130 a 137.
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ACHADO FORMAL
(CONFORMATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O achado formal é a identificação e aplicação de recursos redacionais capazes de melhorar a apresentação do texto, principalmente em relação aos cortes dos parasitas de
linguagem, expressões inconvenientes e cacófatos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra achar vem do idioma Latim, afflare, “soprar sobre; assoprar; exalar; derramar-se; espalhar-se; transpirar”, de adflare, “soprar”; por se tratar de termo usado em caça, adquiriu as acepções, “sentir pelo olfato ou farejar a pista da caça; descobrir; achar (a caça);
encontrar”. Surgiu no Século X. O vocábulo formal deriva do mesmo idioma Latim, formalis,
“relativo à ou que serve de molde ou forma; formal”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Achado redacional. 2. Achado textual. 3. Texto reflexivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo achado:
achada; achadão; achádego; achadeira; achadeiro; achadiço; achádigo; achadio; achadismo;
achadista; achadoiro; achador; achadouro; achamento; achar; achável; achismo; achista.
Neologia. As 3 expressões compostas achado formal, achado formal elementar e achado
formal evoluído são neologismos técnicos da Conformaticologia.
Antonimologia: 1. Desleixo formal. 2. Redação primária. 3. Texto simplista.
Estrangeirismologia: os links intelectivos; o didactical link of ideas; o Argumentarium;
a open mind; o finding; a trouvaille; o coniunctio oppositorum; o breakthrough mentalsomático;
o Mentalsomarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da comunicação escrita.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos grupopensenes; a grupopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a flexibilidade autopensênica; a acumulação de associações pensênicas; a descoberta de representação estética mais adequada para a explicitação pensênica; a melhor forma expositiva para a condução retilínea da pensenidade do ouvinte ou leitor.
Fatologia: o achado formal; a inversão da posição dos vocábulos na formação da frase
funcionando na eliminação de significativo universo de minicacófatos; as inconveniências de linguagem; os termos inadequados; os idiotismos idiomáticos (idiomatismos); as palavras evitáveis;
as gramatiquices dispensáveis; os cacófatos elimináveis; o texto simplório; o autodidatismo
técnico; a estilística; o padrão da comunicação; o gabarito do confor; as louçanias de linguagem;
o Manual de Redação da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a comunicação no
rumo do conscienciês; a pessoa polímata; a parapreceptoria funcional presente na elaboração de
comunicação tarística.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo criatividade comunicativa–racionalidade estilística;
o sinergismo das palavras perfeitamente encaixadas no sentido pretendido; o sinergismo apuro
intelectual–precisão técnica; o sinergismo confor-verbação.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sensibilizando sobre a autorresponsabilidade pela clareza comunicativa.
Teoriologia: as teorias semânticas; a teoria da conotação; a teoria semântica pragmática; a teoria dos atos da fala; a teoria conversacional; a teoria de enunciação; a teoria do discurso.
Tecnologia: a técnica da compactação; a técnica da comunicabilidade; a técnica da escolha das entradas enciclopédicas; a técnica da cosmossíntese; a técnica da taxologia do cosmograma; a técnica de codificação; a técnica da exaustividade comunicativa; as técnicas da Conformática; as técnicas de explicitação precisa dos pensamentos; a composição técnica de modelos
mentaissomáticos avançados.
Voluntariologia: o voluntariado prático da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível dos Escritores
Conscienciológicos.
Efeitologia: os efeitos formais na força tarística; os efeitos jocosos dos cacófatos desviando a atenção e denegrindo a mensagem transmitida; os efeitos sonoros desagradáveis dos vícios de linguagem fonéticos fatigando os ouvintes.
Neossinapsologia: a descoberta da forma favorecedora da formação neossináptica.
Ciclologia: o ciclo investigativo perguntas-respostas; o ciclo analítico autavaliação-heteravaliação; o ciclo pesquisístico debates-consensos-refutações; o ciclo cognitivo autodidaxia-heterodidaxia; o ciclo informacional coleta de dados–ponderações técnicas–tratamento didático–difusão tarística; o ciclo permanente ler-escrever.
Enumerologia: a modulação vocal mais acurada; a fórmula formal mais completa; a aliteração afixal mais didática; a repetição vocabular mais elucidativa; a construção frasal mais concisa; a estrutura argumentativa mais racional; a manifestação expressiva mais inequívoca.
Binomiologia: o binômio significado-significante; o binômio função-forma; o binômio
acepção-palavra; o binômio sentido-vocábulo; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio
psiquismo-parapsiquismo; o binômio nocivo malentendido-desinformação.
Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação pesquisador-cobaia; a interação ação local–visão global; a interação autor-leitor; a interação cientista-paracientista; as interações interdisciplinares; a interação comunidade científica–mídia; a interação conteúdo-forma
indissociável intrafisicamente.
Crescendologia: o crescendo funcional; o crescendo cronológico; o crescendo de melhoramento; o crescendo da forma (continente superficial e débil); o crescendo do conteúdo
(significado profundo e denso); o crescendo sadio; o crescendo patológico.
Trinomiologia: o trinômio comunicação visual–comunicação verbal–comunicação gráfica; o trinômio detalhismo-exaustividade-circularidade.
Polinomiologia: o polinômio coesão-coerência-concisão-compreensibilidade; a conjugação expressiva potencializada pelo polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio artigo-palestra-verbete-livro-megagescon.
Antagonismologia: o antagonismo multidimensionalidade / intrafisicalidade; o antagonismo paracerebralidade lúcida / subcerebralidade inconsciente; o antagonismo raciocínio expandido / raciocínio restringido; o antagonismo Conscienciologia / Eletronótica; o antagonismo
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Ciência / Arte; o antagonismo linguagem erudita / linguagem popular; o antagonismo texto técnico / texto poético; o antagonismo palavras nobres / palavras chulas; o antagonismo confor
/ conscienciês.
Paradoxologia: o paradoxo do detalhe formal capaz de enriquecer ou empobrecer todo
o conteúdo.
Politicologia: a cientificocracia; a democracia; a discernimentocracia; a paracienciocracia; a paradireitocracia; a lucidocracia; a culturocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço comunicativo.
Filiologia: a bibliofilia; a raciocinofilia; a cienciofilia; a intelectofilia; a comunicofilia;
a assistenciofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a argumentoteca; a comunicoteca; a definoteca; a grafopensenoteca;
a pedagogoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Conformaticologia; a Comunicologia; a Filologia; a Linguística;
a Criteriologia; a Autorganizaciologia; a Paratecnologia; a Estilisticologia; a Mentalsomatologia;
a Lexicologia; a Neologia; a Parapedagogiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin intelectual; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
communicator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens neologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens rationabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: achado formal elementar = a identificação e aplicação de recursos redacionais, capazes de melhorar a apresentação do texto, por parte do articulista principiante; achado
formal evoluído = a identificação e aplicação de recursos redacionais, capazes de melhorar a apresentação do texto, por parte do autor de livro publicado.
Culturologia: a cultura da Comunicologia; a cultura da Conformaticologia.
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Taxologia. Sob a ótica da Conformaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15
categorias de achados formais simples, relacionados aos cacófatos surgidos entre palavras, com
os respectivos recursos ou possibilidades de melhoria da forma do texto escrito no idioma Português:
01. A rota (“roteiro”; “rumo”; “trilha”; “previsível”). Tratamento gastrintestinal.
02. As no (“inversão”; “em”). Melhoria da inteligência.
03. Ça co (“da”; “a partir de”).
04. Cas pa (“na”; “de”; “a fim de”). Tratamento anticaspa.
05. Co ca (“descaso”). Terapêutica antitóxica.
06. Com mais (“novas”).
07. Com passo (“de”).
08. Da Nação (“país”). Trabalho desassediador.
09. De forma (“bem”). Melhoria consciencial.
10. De formada (“bem”).
11. Já ca (“de nível”; “exausto”; “pesquisar”).
12. Por ta (“igualmente”).
13. Por tais (“de”).
14. Se tenta (“intenciona”; “pretende”; “decide”).
15. Tra que (“expressiva”).
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 o achado formal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
02. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
03. Coesão textual: Grafopensenologia; Homeostático.
04. Conformática: Comunicologia; Neutro.
05. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
07. Fórmula formal: Conformática; Neutro.
08. Frase enfática: Comunicologia; Homeostático.
09. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
10. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
11. Palavra: Comunicologia; Neutro.
12. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
13. Técnica da segunda redação: Conformática; Neutro.
14. Variação vernacular: Conformática; Neutro.
15. Verbete: Comunicologia; Neutro.

O EMPREGO PACIENTE DOS ACHADOS FORMAIS ENRIQUECE E POTENCIALIZA O CONTEÚDO DA MENSAGEM
ESCRITA FAZENDO GRAVITAR A ESTRUTURA DO TEXTO
DA LINGUAGEM SIMPLÓRIA PARA A LINGUAGEM CULTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega os recursos dos achados formais nos
textos? Você se utiliza de quais técnicas?
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ACHEGA MATEMÁTICA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A achega matemática é a ideia, fator ou variável capaz de constituir aporte,
subsídio, acrescentamento ou enriquecimento ao trabalho mentalsomático de determinada linha
de pesquisa intelectual.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra achegar provém do idioma Latim, applicare, “aproximar-se de;
encostar; abordar; dirigir-se a; apoiar; aplicar (sentido físico e moral); juntar; ajuntar”, derivado
de plecto, “dobrar; trançar; entrelaçar; enlaçar”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo achega
surgiu no Século XVI. O termo matemática vem do mesmo idioma Latim, mathematica, “Arte
das Matemáticas; astrologia”, e este do idioma Grego, mathematike, “a Ciência Matemática”, de
mathema, “ensinamento; estudo”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Acrescentamento intelectual. 02. Acréscimo matemático. 03. Inclusão imperdível. 04. Aditamento matemático. 05. Aporte mentalsomático. 06. Subsídio esclarecedor. 07. Contribuição enriquecedora. 08. Adição pesquisística. 09. Apoio cultural. 10.
Adjutório intelectivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo achega:
achegada; achegadeira; achegado; achegador; achegadora; achegamento; achegança; achegar;
achego; achegulho; desachegar.
Neologia. As duas expressões compostas achega matemática humana e achega matemática parapsíquica são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Repúdio à heterocrítica. 2. Fechamento mentalsomático.
Estrangeirismologia: o insight preciso; a serendipitia; o breakthrough mentalsomático;
o Mentalsomarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da hiperacuidade mentalsomática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a achega matemática; o papel relevante da amizade no universo das achegas
matemáticas; as achegas matemáticas advindas pelas leituras técnicas; a relevância da participação em conferências e eventos técnicos no âmbito das achegas matemáticas; o acréscimo intelectual em cima do lance; a vantagem inesperada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inspiração do amparador extrafísico de função ao tenepessista na
condição de achega matemática; o fato de quem oferece achegas matemáticas na condição de
consciex, receber achegas matemáticas, depois, na condição de conscin; a condição da identidade
extra, em si, ser modalidade de achega parapsíquica; o fato de, durante décadas, o trabalho extrafísico da consciex Zéfiro ter sido o de transmitir achegas matemáticas às conscins parapsiquicamente receptivas; a identificação de personalidades consecutivas por meio das achegas matemáticas fornecidas pelos amparadores extrafísicos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracérebro receptivo–paraachegas cosmoéticas; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Principiologia: o princípio da verpon; o princípio do megafoco mentalsomático; os
princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio
da evolução permanente; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da prioridade
compulsória (PPC) aplicado diariamente; o princípio da autocrítica cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial mentalsomática.
Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica
da reserva de leitura; a técnica do aperitivo intelectual; as técnicas parapsíquicas aplicadas
à criação de verpons.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Ciclologia: o turno intelectual pessoal coordenado no ciclo circadiano.
Binomiologia: o binômio autoparapsiquismo-interassistencialidade; o binômio paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio Autoconscienciometrologia-Autoparapercepciologia; o binômio prioridades rígidas–prioridades flexíveis; o binômio qualidade da elaboração
mental–qualidade das prioridades pessoais; o binômio megacons-megaprioridades; o binômio
Verbetologia-Verbetografia.
Interaciologia: a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias;
a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação imaginação-verpon;
a interação organização mental–organização espacial; a interação Hermeneuticologia-Doxopensenologia; a interação cosmograma-conscienciograma.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo
de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo planejamento-organização-consecução.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–experimentação–síntese; os neovalores existenciais do trinômio multidimensionalidade-multiexistencialidade-cosmoeticidade; o emprego do trinômio euforin-primener-cipriene na condição de achega matemática.
Polinomiologia: o polinômio dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico; o polinômio aditamento
inabdicável–benefício indubitável–valor inestimável– resultado memorável.
Antagonismologia: o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpon / verdade absoluta; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo
abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo afetividade esclarecedora / afetividade demagógica; o antagonismo neofobia psicossomática / neofilia mentalsomática; o antagonismo achega interlúdica / achega baratrosférica.
Paradoxologia: o paradoxo da verpon mais de ponta problemática ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial evolutivo.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a criticofilia; a pesquisofilia; a debatofilia; a cognofilia; a verponofilia.
Holotecologia: a prioroteca; a evolucioteca; a cronoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Parapercepciologia;
a Interassistenciologia; a Autoproexologia; a Holomaturologia; a Autogesconologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Autorrevezamentologia.
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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: achega matemática humana = a opinião alheia esclarecedora sobre as bases da megagescon ou obra-prima escrita pessoal; achega matemática parapsíquica = a vivência
do fenômeno da extrapolação parapsíquica patrocinada por amparador extrafísico.
Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da intercooperação.
Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
8 categorias de achegas matemáticas, em geral:
1. Achega afetiva: o conforto na hora justa.
2. Achega cognitiva: o aparte ideativo expandindo conceitos.
3. Achega energética: o aporte energético na intervenção assistencial.
4. Achega heterocrítica: o deslindamento do ponto pesquisístico antes não entrevisto.
5. Achega informativa: o fornecimento de dado decisivo.
6. Achega parafenomênica: o parafenômeno elucidativo do contexto vivencial.
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7. Achega parapsíquica: a inspiração providencial em momento crítico.
8. Achega vocabular: a lembrança da palavra exata para o esclarecimento eficaz.
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 achega matemática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
04. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Evento mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
11. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Ricochete intelectivo: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Troca intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.

A ACHEGA MATEMÁTICA PODE CONSTITUIR RECURSO
PROEXOLÓGICO PROVIDENCIAL PARA A CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, PREDISPOSTA A RECEBER
HETEROCRÍTICAS RACIONAIS, LÓGICAS E EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitora ou leitor, está sempre predisposto a aceitar observações
alheias quanto ao próprio trabalho intelectual? Mesmo quando a sugestão exige racional revisão
visceral da obra escrita?
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ACHEGA RETROBIOGRÁFICA
(AMPAROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A achega retrobiográfica é a ideia, fator ou variável constituindo aporte
paradidático promovido pelos amparadores extrafísicos e apreendido pela conscin, homem ou
mulher, a fim de facilitar as autopesquisas retrocognitivas funcionais, em prol da Autevoluciologia Lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra achegar provém do idioma Latim, applicare, “aproximar-se de;
encostar; abordar; dirigir-se a; apoiar; aplicar (sentido físico e moral); juntar; ajuntar”, derivado
de plecto, “dobrar; trançar; entrelaçar; enlaçar”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo achega
surgiu no Século XVI. O elemento de composição retro vem do idioma Latim, retro, “movimento
para trás, recuando; remontando ao passado”. Apareceu no Século XV. O termo biografia deriva
do idioma Grego, biographía, “relato de vidas”, constituído pelos elementos de composição, bíos,
“vida”, e graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Aporte retrobiográfico. 2. Contribuição retrocognitiva biográfica.
3. Subsídio retrobiográfico. 4. Aditamento retro-historiográfico pessoal.
Neologia. As 3 expressões compostas achega retrobiográfica, miniachega retrobiográfica e maxiachega retrobiográfica são neologismos técnicos da Amparologia.
Antonimologia: 1. Aporte precognitivo. 2. Achega prospectivológica. 3. Subsídio futurista. 4. Aditamento disfuncional.
Estrangeirismologia: a open mind; o insight providencial; o flash mnemônico; o puzzle
holobiográfico; a acumulação dos findings pesquisísticos; o Gesconarium; o Tertuliarium; o Lateropensenarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à amparabilidade pessoal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes relativos ao tema: – Achega retrobiográfica:
neorresponsabilidade. Autocognição exige reperspectivação.
Ortopensatologia: – “Retrocognição. Quanto mais você conhecer quem foi, melhor
para você hoje”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Amparologia; o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene das informações retrocognitivas; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lateropensenes autesclarecedores; a lateropensenidade; os morfopensenes impedidores da
telepatia amparadora; o holopensene da autodesassedialidade; a corrente pensênica promovida
pela achega retrobiográfica; o materpensene da Autopesquisologia.
Fatologia: o aporte evolutivo; as demandas interassistenciais realizadas e previstas;
a aproximação à autorrealidade consciencial; as benesses da Cognópolis; o ambiente autodesassediador; as atividades e cursos conscienciológicos propiciando as autopesquisas evocativas; o bálsamo intelectivo sugestivo; as anotações pertinentes; o enfrentamento do “labirinto conscienciográfico”; a atenção inteligente às oportunidades autevolutivas; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP) do intermissivista dosando as achegas retrobiográficas; a dificuldade mnemônica impedindo a recuperação de cons magnos; a função magna da autocognição no caminho da evolução;
os fios condutores do aprofundamento da História Pessoal; a Autorrealismologia; o impacto automotivador da achega retrobiográfica; os neovalores pessoais; os neoposicionamentos existenciais
a favor do compléxis.
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Parafatologia: a achega retrobiográfica; a atitude pró-amparador extrafísico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os aportes retrocognitivos decorrentes das autopesquisas conscienciográficas; o paraposfácio instigador; os extrapolacionismos parapsíquicos amparados; a intercessão do fidus achates extrafísico; o “dedo extrafísico” na ferida retrossomática; as
fitoenergias sugestivas; a hidroenergia atuante na limpeza das energias gravitantes; o entrosamento paracerebral junto ao amparador de função; a qualificação do nível de amparabilidade extrafísica; o Acoplamentarium enquanto cenário multidimensional propício às achegas retrobiográficas;
o paradever do intermissivista relativo à holobiografia pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo temperamento–trafor parapsíquico; o sinergismo autopesquisa-autoparapsiquismo; o sinergismo responsabilidade cosmoética–interassistencialidade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às autopesquisas; o princípio da
responsabilidade advinda do conhecimento; o princípio da disponibilidade cosmoética para a interassistência; o princípio da autoincorruptibilidade; o princípio da primazia do mérito evolutivo; o princípio da evolução consciencial por meio de autesforços; o princípio interassistencial;
o princípio dos fatos corroborarem os argumentos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo a incidência de achegas retrobiográficas.
Teoriologia: a teoria da evolução seriexológica da consciência; a teoria dos Cursos
Intermissivos (CI); a teoria da holomemória pessoal; a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão continuada.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; os registros sobre
o próprio laboratório consciencial (labcon); o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico do estado
vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas;
o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: a achega retrobiográfica minimizando os efeitos patológicos do atravancamento da memória pessoal; o efeito dos trabalhos continuados de autorreflexão e articulação
ideativa; o efeito-halo da memória pessoal sobre a autoproéxis; os efeitos das emoções nas retenções e distorções mnemônicas; a autoidentificação dos efeitos da autobagagem holobiográfica
na existência atual.
Neossinapsologia: a reativação de paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo ressomático lembrar-esquecer-relembrar.
Enumerologia: a achega despercebida; a achega rejeitada; a achega desprezada; a achega valorizada; a achega pesquisada; a achega desvendada; a achega potencializada.
Binomiologia: o binômio memória-holomemória; o binômio inspiração-transpiração;
o binômio multidimensionalidade-racionalidade; o binômio conteúdo-forma; o binômio trafar-trafor; o binômio vulnerabilidade somática–perenidade mentalsomática; o binômio Paradireito-Paradever.
Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação amparador extrafísico–
–conscin tenepessista; a interação prioridade existencial–achega retrobiográfica; a interação intelecção-memória; a interação holomemória–memória cerebral; a interação curiosidade sadia–
–amparabilidade; a interação autoridade vivencial–responsabilidade consciencial; a interação
higiene consciencial–lateropensenidade esclarecedora.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio paracicatrizes psicossômicas–vincos mnemônicos–gatilhos
retrocognitivos; o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia.
Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar.
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Antagonismologia: o antagonismo ciscar / bisbilhotar; o antagonismo triunfalismo / realismo; o antagonismo puzzle / peça; o antagonismo memória falha / esquecimento providencial;
o antagonismo retropensene / neopensene; o antagonismo apriorismose / abertismo; o antagonismo autovitimização / autorreciclagem.
Paradoxologia: o paradoxo de o amparador com 2 veículos de manifestação estar mais
lúcido em relação à conscin com 4; o fato paradoxal de os mais carentes terem menor lucidez
quanto à atuação do amparo extrafísico; o paradoxo de as autorretrocognições poderem ser heteropatrocinadas; o paradoxo de o esquecimento terapêutico ser pré-requisito para as retrocognições sadias futuras; o paradoxo de a ampliação da autamparabilidade poder reforçar a capacidade de heteramparabilidade; o paradoxo da relevância de saber receber o amparo para melhor amparar aos demais; o paradoxo fugacidade parafenomênica–efetividade assistencial.
Politicologia: a assistenciocracia; a proexocracia; a democracia; a cognocracia; a parapsicocracia; a meritocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo em prol das achegas retrobiográficas; as leis
da proéxis; as paraleis do Paradireito; a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interdependência consciencial; a lei do retorno.
Filiologia: a abertismofilia; a neofilia; a coerenciofilia; a cogniciofilia; a bibliofilia;
a autopesquisofilia; a amparofilia.
Fobiologia: a eliminação da cogniciofobia.
Sindromologia: a abolição da síndrome da despriorização consciencial; a ação terapêutica contra a síndrome da dispersão consciencial; a eliminação da síndrome do desperdício de
oportunidades e companhias evolutivas; o combate à síndrome da mediocrização; a supressão da
síndrome do infantilismo na fase adulta; o descarte da síndrome da subestimação; a superação da
síndrome do ostracismo.
Maniologia: a mania de menosprezar as informações relevantes.
Mitologia: as achegas retrobiográficas desconstruindo o mito do dom recebido sem autesforço; a autocrítica lúcida contribuindo para a desmitificação de si mesmo; os mitos multimilenares incrustrados na holomemória pessoal permeando as achegas retrobiográficas.
Holotecologia: a retrocognoteca; a sinaleticoteca; a mnemoteca; a historioteca; a culturoteca; a socioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Amparologia; a Interassistenciologia; a Autocogniciologia;
a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Holobiografologia; a Seriexologia; a Holomemoriologia; a Mentalsomatologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o completista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a completista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercep-
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ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens biographicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo
sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intermissivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniachega retrobiográfica = a ideia geradora de neopesquisa retrobiográfica, capaz de estimular o início de consequente recéxis; maxiachega retrobiográfica = a ideia
ratificadora de pesquisa retrobiográfica em curso, capaz de aprofundar determinada recin.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Priorologia; a cultura da História Pessoal.
Autopesquisologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 ocorrências, factuais ou
parafactuais, relacionadas às achegas retrobiográficas, úteis aos interessados:
01. Clarividência facial: a parapercepção de rosto de personalidade insinuante.
02. Flash ideativo: a captação de tela mental instigante.
03. Imagem: o recebimento da ilustração digital inspiradora.
04. Inspiração bibliográfica: a aquisição de ideia sugestiva para pesquisa bibliográfica.
05. Leitura: a inspiração da leitura “incidental” da página do livro folheado.
06. Mimo: o recebimento de presente expressivo.
07. Onomástica: a captação de nomes próprios, de locais ou personalidades.
08. Palavra: a apreensão de expressões significativas, técnicas ou históricas.
09. Projeção lúcida: a ocorrência projetiva apontando detalhe retrocognitivo.
10. Sinalética energética: a incidência de sinal energético específico, confirmando determinada convergência informativa.
11. Sincronicidade: a ocorrência de evento sincrônico, enriquecedor da pesquisa retrobiográfica.
12. Telepatia: a informação telepática precisa, complementar ou inicial.
Autopensenidade. Consoante a Ortopensenologia, a manutenção continuada da higidez
pensênica promove o arcabouço intraconsciencial favorável às interações paracerebrais esclarecedoras.
Reciclofilia. Segundo a Recexologia, torna-se imprescindível para os aprofundamentos
autobiográficos a atenção ao binômio autocognição–responsabilidade reciclogênica, em conformidade cosmoética ao amparo extrafísico favorecedor das achegas retrobiográficas.
Pesquisofilia. Atinente à Autopesquisologia, vale insistir nas experimentações pessoais
em prol do desenvolvimento autoparapsíquico lúcido, sem menosprezar as pequenas conquistas
diárias, úteis às otimizações interassistenciais no aqui-agora multidimensional.
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 achega retrobiográfica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparofilia: Amparologia; Homeostático.
02. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
03. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
04. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
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Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
Cacoete holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
Holobiografia pessoal: Holobiografologia; Neutro.
Parantecedência: Holobiografologia; Neutro.
Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
Presente invisível: Amparologia; Homeostático.
Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
Retrospectiva autodesassediadora: Mnemossomatologia; Homeostático.

AS ACHEGAS RETROBIOGRÁFICAS SURGEM A PARTIR
DA PREDISPOSIÇÃO RECICLOFÍLICA DO PESQUISADOR
EMPENHADO NA EXCELÊNCIA INTERASSISTENCIAL, UNIVERSALISTA E COSMOÉTICA, EM PROL DA EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza as achegas retrobiográficas? Em escala
de 1 a 5, qual o grau de aproveitamento e retribuição interassistencial relativos às informações recebidas?
Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimensionalidade; colaboradores Cathia Caporali et al.; pref. Tânia
Guimarães; revisoras Ana Flávia Magalhães Pinto; et al.; 296 p.; 3 seções; 14 E-mails; 106 enus.; 1 foto; 1 microbiografia;18 webgrafias; 8 websites; glos. 171 termos; 174 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 67 a 72 e 187 a 200.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1466.

D. D.
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ACHISMO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O achismo é a teorização fundada no subjetivismo, sem autovivência, a partir do “eu acho que”, aplicável a qualquer campo de elucubração apenas teorética.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo achar deriva do idioma Latim, afflare, “soprar; exalar; espalharse”, derivado para a acepção “sentir pelo olfato; farejar; perceber a proximidade da caça”
e, consequentemente, “descobrir; achar”. Surgiu no Século X. O sufixo ismo procede do idioma
Grego, ismós, formador de nome de ação de certos verbos.
Sinonimologia: 01. Achadismo. 02. Achologia. 03. Achometria. 04. Palpitismo; Palpitologia. 05. Chutometria. 06. Ignorância; Ignorantismo. 07. Apedeutismo. 08. Inexperiência.
09. Mentirologia. 10. Mentiraria.
Neologia. Os 2 vocábulos miniachismo e maxiachismo são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autovivência. 2. Experiência. 3. Equilíbrio pessoal. 4. Eutimia.
5. Autocentramento. 6. Alfabetismo. 7. Erudição. 8. Polimatia. 9. Descrenciologia.
Estrangeirismologia: o principium incredulitatis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intelectualidade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene desequilibrado; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: o achismo; o achadismo; o palpitismo; o apedeutismo; o primarismo; o fanatismo; o irracionalismo; o impulsivismo; o Ignorantismo; a irreflexão; a leviandade; a sofreguidão;
a impaciência; a precipitação; o açodamento; a impulsividade; a pressa irrefletida; os arrebatamentos impetuosos; os sofismas; as pseudoverdades onímodas ou de todos os gêneros e procedências; a subavaliação dos fatos; o ato de chutar; a chutação; a palpitometria; o hábito de dizer mentiras; a autocorrupção; a postura do “se colar, colou”; a crença; a avaliação injustificada; a ignorância; a estultícia; o desconhecimento; a necedade; a parvoíce; a suposição ilógica; o chutômetro; o factoide; a invencionice; o boato; a fofoca; a aleivosia; a infâmia; a calúnia; a ausência de
pesquisa.
Parafatologia: a evocação inconsciente de bases extrafísicas.
III. Detalhismo
Principiologia: a falta do princípio da descrença ou da autoconvicção teática da Descrenciologia.
Codigologia: o código patológico de impunidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito Dunning-Kruger (fenômeno pelo qual o indivíduo de pouco conhecimento sobre determinado assunto acredita saber mais em comparação com outros melhor preparados); o efeito constrangedor do palpite infeliz.
Ciclologia: o ciclo da interprisão grupocármica.
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Interaciologia: a interação avaliação superficial–pronunciamento leviano; a interação
composta do acriticismo do discurso chutado–acriticismo da escuta desatenta.
Trinomiologia: o trinômio achismo-chutometria-semancol.
Politicologia: a autocracia; a teocracia; o totalitarismo.
Fobiologia: a autocriticofobia; a gnosiofobia; a literofobia.
Holotecologia: a abstrusoteca; a abstratoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Descrenciologia; a Holomaturologia; a Refutaciologia; a Autexperimentologia; a Autopriorologia; a Mentalsomatologia; a Autocriticologia;
a Autodefinologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a massa humana impensante.
Masculinologia: o achista; o achadista; o apedeuta; o chutador; o supersticioso; o calouro; o ignorante; o inexperiente; o palpiteiro; o achista do Orkut; o blogueiro chutador; o cínico;
o mentiroso; o caluniador.
Femininologia: a achista; a achadista; a apedeuta; a chutadora; a supersticiosa; a caloura; a ignorante; a inexperiente; a palpiteira; a achista do Orkut; a blogueira chutadora; a cínica;
a mentirosa; a caluniadora.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens idolatra; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens interobsessor.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniachismo = o ato de a pessoa ignorante achar, a si mesma, genial;
maxiachismo = o ato de a conscin visionária achar e marcar até a data próxima do fim do mundo.
Culturologia: a falta da formação cultural; a cultura do Ignoratismo; a cultura do
acriticismo; a cultura do Quarto Poder.
Suposição. Na área da Holomaturologia, o achismo indica sempre a falta fundamental
da constatação da realidade ou a abordagem ao fato exposto através de suposição, sob o efeito da
imaginação e sem nenhuma autocrítica.
Trafais. Considerando o universo da Evoluciologia, o achismo e o palpitismo são recursos primários com os quais a pessoa inexperiente busca suprir, inutilmente, os próprios trafais,
abusando da inteligência dos outros.
Irracionalidades. Sob a ótica da Parapatologia, o achismo é a postura irracional dos
chutes ideológicos da pessoa impulsiva, inclusive, agora, na vida moderna do Terceiro Milênio,
os micreiros irresponsáveis da Internet (interneteiros), dos Orkuts (orkuteiros) e dos Blogs (blogueiros), confundindo de modo livre, consciente ou inconscientemente, os assuntos, ao patrocinar
as antinformações, as desinformações, as malinformações e as subinformações em múltiplos campos do conhecimento.
Taxologia. Neste sentido importa registrar as confusões irracionais de conscins desconhecedoras das realidades dos fatos e parafatos, assoberbadas pelas reciclagens existenciais em
andamento de pessoas mais íntimas ou conhecidas, buscando comparar a Ciência Conscienciologia, fundamentada na Descrenciologia, ou no princípio da descrença antidogmático, com outras
linhas dogmáticas de conhecimentos ou atividades humanas grupais, bem diferentes ou antípodas,
por exemplo, estas 7 áreas, listadas na ordem alfabética:
1. Cientologia: a religião, com tinturas tecnicistas, lavadora de cérebros.
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2. Espiritismo: a religião kardecista, variante mediúnica do Cristianismo.
3. Igreja Universal: a seita de profitentes evangélicos e outros múltiplos protestantismos.
4.
5.
6.
7.

Nova Era: os movimentos místicos modernos.
Novo Testamento: a seita de princípios cristãos.
Opus Dei: a maior seita da atualidade, a prelazia eminência parda do Catolicismo.
Visionarismos: as ficções científicas de todas as naturezas.

Terapeuticologia. Segundo a Experimentologia, a Autopesquisologia é a solução racional ou a cura eficaz para o achismo, ao facultar as aquisições teáticas do autodesconfiômetro, do
mancômetro ou do semancol pessoal com autorreflexão contínua.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o achismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
3. Apedeutismo: Parapedagogiologia; Nosográfico.
4. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
5. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
6. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
7. Trafalismo: Evoluciologia; Homeostático.

O ACHISMO NÃO CONSTRÓI, AO CONTRÁRIO, ATRASA
A EVOLUÇÃO DO ACHISTA, NOTADAMENTE EM RELAÇÃO
À RACIONALIDADE, À LÓGICA E AO AUTODISCERNIMENTO APLICADO À AUTOPENSENIZAÇÃO COSMOÉTICA.
Questionologia. Você ainda emprega argumentação intencionalmente apoiada no achismo? Em qual área de manifestação ou linha de atividade humana?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 131, 263 e 683.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 159, 667, 812 e 1.104.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 100 e 991.
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ACIDENTE MARCANTE
(ACIDENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acidente marcante é o sinistro ou acontecimento inesperado desagradável ou infeliz, envolvendo perda, dano ou sofrimento à conscin responsável e / ou a terceiros, deixando forte impressão ou lembrança, ao modo de divisor de águas e consequente estigmatização,
limitação da liberdade pessoal e da produtividade, impondo reciclagem existencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo acidente vem do idioma Latim, accidens, “acidente; acontecimento; o que sucede”. Surgiu no Século XIV. O termo marca é de origem controversa, provavelmente do idioma Germânico, marka, “limite; fronteira; sinal”, sob influência do idioma Latim
Tardio, marca. Apareceu no Século IX com a acepção de “antiga moeda”, e no Século XIV, significando “traço, sinal”.
Sinonimologia: 1. Acidente inesquecível. 2. Acidente inolvidável. 3. Acidente divisor
de águas. 4. Acidente marco de vida. 5. Tragédia marcante.
Neologia. As duas expressões compostas acidente marcante individual e acidente marcante grupal são neologismos técnicos da Acidentologia.
Antonimologia: 1. Miniacidente. 2. Acidente insignificante. 3. Infortúnio irrelevante.
4. Êxito marcante.
Estrangeirismologia: a mensagem do carpe diem distorcida pela indústria cultural;
o risk taker; o self killer; o accident proneness.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à preservação do corpo humano.
Citaciologia: – Envelhecer ganha da alternativa de morrer jovem (Regina Brett, 1956–).
Ortopensatologia: – “Acidente. Pela Paracronologia, em certos casos, o acidente de
percurso parapsíquico pode ser interpretado, no mínimo, como sendo aviso providencial para
o reequilíbrio pensênico da conscin assistida”. “Na Comunex Evoluída não ocorrem sincronicidades negativas ou acidentes de percurso”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do risco; o holopensene dos esportes radicais;
o holopensene do hedonismo; o holopensene da adrenalina; o holopensene do exibicionismo;
o holopensene dos distritos extrafísicos patológicos; o holopensene de renovação íntima dos Cursos Intermissivos (CIs); o holopensene de fraternismo das comunexes avançadas inspirando a autopreservação em prol da interassistencialidade.
Fatologia: o acidente marcante; o estigma para o resto da vida intrafísica; as limitações
de vida impostas por sequela física mutiladora; o megacidente; o acidente gravíssimo; o acidente
gerador de autoculpa; o acidente gerador de interprisão grupocármica; o acidente impeditivo à invéxis; as repercussões psicológicas ocasionadas por trauma; o antes e o depois do acidente marcante; a perda da liberdade máxima de atuação; a limitação da produtividade assistencial; as posturas evitáveis na invéxis; a evitação da prática de esportes radicais sendo opção lúcida do inversor; a evitação de motocicletas; a evitação da prática do ciclismo em autoestradas; a evitação
dos excessos de qualquer natureza; a evitação da prática de artes marciais; a evitação da prática
das corridas automobilísticas e dos rachas; a evitação do alcoolismo associado a atividade de
risco; a autopreservação somática; as estatísticas de morte de causa externa nas faixas etárias mais
jovens; as estatísticas apontando o alto número de acidentes fatais nos esportes radicais; os cosmogramas exemplificando os acidentes marcantes envolvendo jovens; a indústria dos seguros;
a indústria dos esportes radicais; a indústria dos automóveis; as estratégias da indústria cultural
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visando lucro; a indústria de armas de fogo; o porão consciencial da conscin buscadora de adrenalina; a sequela de trauma somático gerando dependência interconsciencial para cuidados básicos;
a dependência financeira do indivíduo beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
onerando o Estado; as profilaxias juvenis; a prudência do intermissivista com inteligência evolutiva (IE); o estímulo à autorreflexão dos jovens nos cursos de Invexologia e nos grupos de inversores existenciais (Grinvexes); o autodomínio das emoções primitivas; a saída do porão consciencial; a autopreservação somática da conscin jovem demonstrando nível de abnegação e responsabilidade interassistencial; a importância da dedicação integral à proéxis, com engajamento nos
trabalhos, contribuindo para a reurbanização planetária.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o assédio extrafísico envolvido nos acidentes de percurso; as companhias seriexológicas; os acertos de contas infindáveis gerados pelas interprisões grupocármicas; a macro-PK destrutiva sendo evento catastrófico
máximo; a predisposição energossomática a acidentes; a melancolia extrafísica gerada pelo desperdício de vida crítica; a experiência de quase morte (EQM) gerando crise evolutiva no contexto
de acidente grave; a tenepes da conscin lúcida favorecendo o desassédio assistencial interconsciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo profilaxia-autodesassédio; o sinergismo invexibilidade-liberdade.
Principiologia: o princípio “isso não é para mim”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos.
Tecnologia: a técnica do cosmograma; a técnica da inversão existencial pressupondo
a profilaxia de acidentes; a técnica da reciclagem existencial (recéxis) sendo alternativa de alto
nível para a conscin traumatizada, visando o cumprimento oportuno da proéxis.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional da Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS); o voluntariado de pesquisa nos Grinvexes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil auxiliando a conscin cerebelar no domínio dos instintos somáticos.
Efeitologia: o efeito limitador do acidente marcante na liberdade interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas por acidente marcante; as neossinapses advindas do estudo da Parapatologia; as neossinapses adquiridas no contato com o professor teático de Invexologia.
Ciclologia: o ciclo interprisão grupocármica–acerto de contas.
Interaciologia: a interação assédio–acidente de percurso.
Crescendologia: o crescendo miniacidentes-megacidente.
Trinomiologia: o trinômio prudência-longevidade-produtividade.
Antagonismologia: o antagonismo medroso / prudente; o antagonismo coragem evolutiva / impulsividade irresponsável; o antagonismo prazer momentâneo / satisfação íntima; o antagonismo morte evitável / morte natural; o antagonismo liberdade de ação / castração limitadora; o antagonismo saldo egocármico positivo / dívida egocármica; o antagonismo risco evitável
/ risco inevitável; o antagonismo risco controlado / risco ampliado; o antagonismo fatalidade
/ acidente provocado; o antagonismo imperícia / análise dos riscos; o antagonismo autorresponsabilização / autoculpa; o antagonismo estigma autestagnador / liberdade máxima do inversor.
Paradoxologia: o paradoxo do jovem inversor lúcido; o paradoxo de a conscin manter
arma em casa para proteção da família.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da ação e reação; as leis holocármicas.
Filiologia: a riscofilia.
Fobiologia: a disciplinofobia; a distiquifobia; a hipengiofobia.
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Sindromologia: a síndrome do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT); a síndrome da negligência; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a riscomania; a suicidomania; a tanatomania; a nosomania; a dipsomania.
Mitologia: o mito de o acidente marcante necessariamente produzir reciclagem existencial.
Holotecologia: a acidentoteca; a antissomatoteca; a dessomatoteca; a cosmogramoteca;
a prioroteca; a profilaxioteca; a proexoteca; a recexoteca; a invexoteca.
Interdisciplinologia: a Acidentologia; a Autassediologia; a Elencologia; a Traumatologia; a Interprisiologia; a Desviologia; a Holocarmologia; a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Recexologia; a Invexologia; a Seriexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin desprevenida; a conscin descuidada; a personalidade imprevidente;
a pessoa imprudente; a conscin cerebelar; a conscin irresponsável.
Masculinologia: o acidentado; o traumatizado; o riscomaníaco; o atrator de acidentes;
o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o inversor; o reciclante.
Femininologia: a acidentada; a traumatizada; a riscomaníaca; a atratora de acidentes;
a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a inversora; a reciclante.
Hominologia: o Homo sapiens accidens; o Homo sapiens traumaticus; o Homo sapiens
inattentus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens melancholicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: acidente marcante individual = aquele causador de limitação e / ou sequela em única conscin, podendo gerar perda da invéxis ou reciclagem existencial pessoal; acidente marcante grupal = aquele causador de limitação e / ou sequela em várias conscins, podendo
gerar perda da invéxis ou reciclagem existencial pessoal, interprisão grupocármica e prejuízo
à maxiproéxis.
Culturologia: a cultura da riscomania; a indústria cultural alienadora do livre pensar;
a cultura do etilismo; a cultura da banalização.
Taxologia. No contexto da Intrafisicologia, eis, na ordem alfabética, 10 tipos de acidentes capazes de ampliar a compreensão sobre o tema:
01. Acidente aéreo.
02. Acidente automobilístico.
03. Acidente biológico.
04. Acidente com arma de fogo.
05. Acidente de trabalho.
06. Acidente doméstico.
07. Acidente esportivo.
08. Acidente marítimo.
09. Acidente motociclístico.
10. Acidente natural.
11. Acidente nuclear.
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Evitações. Acidentes, tendo como consequência traumatismo físico ou psicológico grave, podem ser marcantes a ponto de dividir o curso da vida em antes e depois, com sequelas e limitação da produtividade da conscin, impossibilitando inclusive a aplicação da invéxis.
Recomendações. À luz da Profilaxiologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 7 tópicos a serem respeitados pela conscin a fim de evitar a ocorrência de acidentes marcantes, castradores da liberdade de atuação pessoal:
1. Contágio: obedecer aos procedimentos para evitação de acidentes biológicos.
2. Equipamentos: fazer uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
3. Estradas: acatar as leis de trânsito.
4. Natureza: evitar áreas de risco de desastres naturais (inundação, tsunami, incêndio,
furacão, mar aberto).
5. Saúde: observar os limites do corpo físico.
6. Trabalho: seguir as advertências de segurança ocupacional.
7. Transporte: seguir recomendações de segurança nos meios de transporte.
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 o acidente marcante, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
02. Antiacaso: Intrafisicologia; Neutro.
03. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
04. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
05. Binômio Autassediologia-Acidentologia: Parapatologia; Nosográfico.
06. Direção agressiva: Acidentologia; Nosográfico.
07. Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
08. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
09. Miniacidente: Acidentologia; Nosográfico.
10. Minicontratempo: Parapatologia; Nosográfico.
11. Privação providencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
12. Profilaxia dos imprevistos: Profilaxiologia; Homeostático.
13. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
14. Sinal de alerta: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
15. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

AS CONSEQUÊNCIAS DE ACIDENTE MARCANTE PODEM
PROMOVER DÉBITOS HOLOCÁRMICOS, SENDO INDICADOR
DO NÍVEL DE DESVALORIZAÇÃO DA AUTOLIBERDADE,
ACUSANDO URGÊNCIA NOS ESFORÇOS RECEXOLÓGICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a consequência do acidente marcante
para si e para outrem? Em qual nível de profilaxia técnica pessoal se inclui?
Bibliografia Específica:
1. American Psychiatric Association; Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais ou
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical: Manual of Mental Disorders); DSM5; 546 páginas; 3 seções; 1 apênd.; 5ª Ed.; American Psychiatric Publishing; Arlington, VA; 2013; páginas 271 a 280.
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2. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos.; 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
página 50.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 48.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 467.
Webgrafia Específica:
1. Carvalho, Adelcimar; Motorista atropela e mata movem e Depois descobre que Vítima era seu Irmão no
Interior do AC; G1.com; Jornal on line; G1 AC, Cruzeiro do Sul; 1 foto; disponível em: <https://g1. globo.com/ac/cru
zeiro-do-sul-regiao/noticia/motorista-atropela-e-mata-jovem-em-rodovia-e-depois-descobre-que-era-irmao-no-interior-doac.ghtml>; acesso em: 26.01.18.
2. G1.com; Jovem fica em Coma após Ser atingida por Hélice de Lancha no Lago de Palmas; Jornal on line; 1 foto; Tocantins, GO; disponível em: <https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/jovem-fica-ferida-apos-ser-atingidapor-helice-de-lancha-no-lago-de-palmas.ghtml>; acesso em: 04.09.17.
3. Rossi, Mariane; Jovem sofre Lesão Cerebral ao Brincar de 'Lutinha' com Amigo em Santos, SP;
G1.com; Jornal on line; 3 fotos; Santos, SP; disponível em: <http://www. http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia
/2015/01/jovem-sofre-lesao-cerebral-ao-brincar-de-lutinha-com-amigo-em-santos-sp.html>; acesso em: 24.09.16.
4. Shalev, Arieh, Liberzon, Israel, & Marmar, Charles; Post-Traumatic Stress Disorder; Artigo; The New
England Journal of Medicine; PDF; 10 p.; 4 ilus.; 1 tab.; 77 refs.; Ut Health Science Center at San Antonio; Massachu
setts Medical; June 22, 2017; páginas 2.459 a 2,469; disponível em: <http://familymed.uthscsa.edu/residency08/mmc/
Post_Traumatic_Stress_Disorder_Jun2017.pdf>; acesso em 18.04.18; 9h18.
Videografia Específica
1. TV Anhanguera; Vídeo mostra Momentos antes do Acidente que amputou Perna de Jovem no Lago de
Palmas; Vídeo; 2min 31 seg.; 1 foto; Palmas; TO; disponível em: <https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/video-mostra
-momentos-antes-do-acidente-que-amputou-perna-de-jovem-no-lago-de-palmas.ghtml>; acesso em: 04.09.17.
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ACÍDIA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acídia é o enfraquecimento da vontade levando a pessoa à inércia, à tibieza e à preguiça com abatimento do soma e da consciência.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo acídia deriva do idioma Latim, acedia, e este do idioma Grego,
akedía, “frouxidão, negligência, indiferença, mágoa”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Acédia; acedia; acédio; acidia. 02. Azedia. 03. Moleza; prostração.
04. Inércia; leseira; preguiça. 05. Tibieza. 06. Apatia. 07. Abatimento; alquebramento.
08. Adinamia. 09. Indisponibilidade pessoal. 10. Ócio; ociosidade.
Neologia. Os 2 vocábulos miniacídia e megacídia são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Antiacídia. 02. Força; fortitude; plenipotência; poderio. 03. Pujança; robusteza. 04. Saúde; sustância. 05. Tonicidade. 06. Verdor; viço; vigor mentalsomático; virilidade; vitalidade somática. 07. Ação; atividade. 08. Calistenia. 09. Dinamismo. 10. Holodisponibilidade pessoal.
Estrangeirismologia: o taedium vitae; o existentiale vacuum; o dolce far niente.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Voliciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da aplicação da vontade; os ociopensenes; os hedonopensenes; a hedonopensenidade.
Fatologia: a acídia; a acidia; a acédia; a acedia; a preguiceira; a preguiça mental; a fadiga psíquica; a fraqueza imaginária; o antintelectualismo; a minivolição; a subvolição; a abulia intelectual; a cerebrastenia; o entorpecimento intelectual; a mentalidade estreita; a intelecção hipocinética; a comatose intelectiva; a pré-depressão; o boavidismo; a baixa de atividade; a anticriatividade; a capacidade ociosa; a imprecisão verbal; a existência banal; a desmotivação; os comodismos; o autovegetalismo; a hibernação humana.
Parafatologia: o autassédio; o heterassédio interconsciencial.
III. Detalhismo
Principiologia: a carência do princípio da amizade ociosa.
Teoriologia: a teoria do vácuo evolutivo.
Tecnologia: a necessidade da técnica de mais 1 ano de vida.
Voluntariologia: o voluntário-turista; o voluntário sem-agenda.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito nocivo das conseneres sobre as conscins incautas.
Ciclologia: o ciclo comatoso da inatividade.
Enumerologia: a indolência; a molenguice; a hebetude; o hebetismo; a bradifrenia;
a malimolência; a apatia; a ambliafia; a adinamia; a desídia; a dormência; a lomba; a lombeira;
a ignávia; a sorna; a sornice; a hipobulia; a disbulia; a bulastenia; a acídia monástica.
Interaciologia: a interação ódio-desperdício.
Crescendologia: o crescendo patológico desgosto-melin-melex.
Antagonismologia: o antagonismo ação / inação.
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Paradoxologia: o paradoxo do excesso de pensamentos inúteis sobrecarregando
o cérebro vazio.
Politicologia: a democracia direta; a asnocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Fobiologia: a laborfobia; a ergofobia; a ergasiofobia.
Sindromologia: a síndrome da fadiga crônica (SFC); a síndrome da mediocrização.
Holotecologia: a volicioteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Paraprofilaxiologia; a Paraterapeuticologia; a Voliciologia; a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoal abúlica.
Masculinologia: o personagem Macunaíma; o monolíngue; o laborfóbico; o meiomorto;
o semiânime; o paradão; o indolente mentalsomático; o acedioso.
Femininologia: a apática; a paradona; a indolente mentalsomática; a acediosa.
Hominologia: o Homo sapiens acediosus; o Homo sapiens decidophobicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniacídia = a indisponibilidade habitual pessoal; megacídia = a desistência fácil, pessoal, dos empreendimentos da maxiproéxis.
Culturologia: a cultura do menor esforço; a identidade cultural da preguiça.
Terapeuticologia. Com embasamento na Consciencioterapia, a remissão da acídia se assenta na procura de atividades automotivadoras por parte da conscin, estabelecendo mudança gradual dos hábitos sadios e das rotinas úteis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a acídia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
3. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
4. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
5. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
6. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
7. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.

A ACÍDIA PODE EVOLUIR POR INTERMÉDIO DE LONGA
SÉRIE DE MANIFESTAÇÕES DELETÉRIAS, POR EXEMPLO:
A MOLEZA, A PREGUIÇA, A FADIGA MENTAL, A APATIA,
A INÉRCIA, A PROSTRAÇÃO E A DEPRESSÃO.
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Questionologia. Você ainda sofre com períodos de preguiça pré-depressiva? A autodisciplina, inclusive emocional, já chegou até você?
Filmografia Específica:
1. Macunaíma. País: Brasil. Data: 1969. Duração: 110 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos.
Idioma: Português. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Francês; & Inglês (em DVD). Direção: Joaquim Pedro de Andrade. Elenco: Grande Otelo; Paulo José; Jardel Filho; Dina Sfat; Milton Gonçalves; Rodolfo Arena; & Joana Fomm.
Produção: Joaquim Pedro de Andrade. Desenho de Produção: Anisio Medeiros. Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade,
baseado na obra de Mario de Andrade. Fotografia: Guido Cosulich. Montagem: Eduardo Escorel. Companhia: Condor
Filmes; Filmes do Serro; Grupo Filmes; & Instituto Nacional de Cinema (INC). Sinopse: Macunaíma é herói preguiçoso,
safado e sem nenhum caráter. Depois de adulto, deixa o sertão em companhia dos irmãos. Na cidade, vive várias aventuras, amando prostitutas e guerrilheiras, enfrentando vilões milionários e encontrando personagens de todos os tipos.
Bibliografia Específica:
1. Moraes, Antonio Ermírio de; A República da Preguiça; Análise do Brasil; Artigo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 71; N. 22.705; Seção: Opinião; cronologias; estatísticas; 1 ilus.; São Paulo, SP; 02.06.91; página 1 – 2.

Enciclopédia da Conscienciologia

227

ACLIMATAÇÃO PRÉ-TARES
(TARISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A aclimatação pré-tares é o conjunto de procedimentos técnicos capazes
de promover a afinização holopensênica com o local, as conscins e consciexes envolvidas na atuação assistencial futura, favorecedores da conexão com o amparo funcional extrafísico e da eficácia no esclarecimento a ser prestado, utilizados pelo docente conscienciológico nos minutos, horas, dias e / ou meses precedentes, presencialmente e à distância.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo aclimatação provém do idioma Francês, acclimatation, derivado de acclimater, e este de climat, “atmosfera moral; meio; situação peculiar”. Surgiu no Século
XX. O primeiro prefixo pré procede do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. A palavra tarefa deriva do idioma Árabe, tarîha, “quantidade
de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O segundo prefixo es vem do
idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. O termo claro procede também do idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento deriva do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo esclarecimento apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Aclimação pré-tares. 2. Ambientação pré-tares. 3. Ajustamento holopensênico pré-tares. 4. Aculturação prévia à tares.
Neologia. As 3 expressões compostas aclimatação pré-tares, aclimatação pré-tares curta e aclimatação pré-tares prolongada são neologismos técnicos da Taristicologia.
Antonimologia: 1. Desaclimatação pré-tares. 2. Inadequação holopensênica antitares.
3. Rejeição ao ambiente da tares.
Estrangeirismologia: a open mind; o timeline da autopreparação tarística; a elaboração
de approach paratécnico; o estudo do modus vivendi da neocultura; a constituição de rapport com
conscins e consciexes da região a ser atendida; a melhoria da performance didática; o upgrade no
labor tarístico pessoal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à otimização da Parapedagogia Tarística.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade tarística; os benignopensenes; a benignopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os anciropensenes; a anciropensenidade; os xenopensenes sadios; a xenopensenidade amparadora; a criação de afinidades com os holopensenes do contexto assistencial; a disposição íntima à autopensenização empática; a assimilação de padrões holopensênicos da área da futura atuação esclarecedora; as evocações pensênicas interassistenciais calculadas; a firmeza na
efetivação dos desassédios perante as pressões holopensênicas pré-evento.
Fatologia: a aclimatação pré-tares; a observação crítica, detalhista e traforista da conjuntura assistencial; a apreensão de conhecimentos peculiares; a realização de associações ideativas
singulares; a composição de abordagens particulares; a itinerância conscienciológica; o abertismo
à aprendizagem; a formação planejada e discernida de vinculação afetiva; o inventário das implicações pessoais com a localidade; as ponderações auto e heterocríticas; a automotivação interassistencial mantendo o empenho na preparação minuciosa da tares; as recins demandadas pelo
exercício tarístico; a firmeza no enfrentamento do compromisso tarístico assumido.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a geração de empatia otimizadora da montagem de campo interassistencial; a predisposição ao paracontato prévio
com os amparadores próprios da tarefa assistencial por vir; a inclusão de léxicos específicos nos
dicionários cerebrais favorecendo a comunicação interdimensional; os trabalhos assistenciais preliminares na tenepes; as projeções lúcidas assistidas desassediadoras; a higienização energética do
ambiente; a atenção ao auto e heterencapsulamento energético; o reconhecimento da salvaguarda
patrocinada pelos amparadores extrafísicos funcionais; a descoberta de simpatias insuspeitadas;
a firmeza perante ao aumento de requisições assistenciais multidimensionais pré-tares.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade firme–intencionalidade cosmoética–disponibilidade assistencial; o sinergismo curiosidade pesquisística–motivação perseverante–paciência
cosmoética.
Principiologia: a premissa didática do princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da primazia das ECs cosmoéticas; o princípio de evitação
do estupro evolutivo; o princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar; o princípio
parapedagógico de quem aprende deve ensinar; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a pesquisa dos códigos culturais; o exame dos códigos de etiqueta social;
a aplicação do código de convivialidade sadia; a atenção ao código de conduta do voluntário
conscienciológico; a atualização do código pessoal de conduta para a itinerância tarística; a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); o respeito ao código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: as recomposições da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da chapa quente; as técnicas paradiplomáticas; as técnicas da
convivialidade sadia; as técnicas didáticas; as técnicas do histrionismo tarístico; as Tecnologias
Comunicativas na Era das Supercomunicações; as Paratecnologias Assistenciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogia.
Efeitologia: os efeitos da afinização holopensênica na eficácia tarística; os efeitos anti-tares da aversão ao ambiente da tares; os efeitos do traforismo na facilitação da empatia; os
efeitos do bom humor da flexibilidade etológica; os efeitos dos embasamentos cognitivos na predisposição aos extrapolacionismos parapsíquicos; os efeitos do preparo holossomático na sustentação do campo tarístico; os efeitos tarísticos da verbação.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses pró-tares.
Ciclologia: o ciclo pré-evento–evento–pós-evento; o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o intercâmbio consciencial; a interfusão energética; a intercomunicação
ideativa; a interconexão holopensênica; a intercompreensão assistencial; a intermediação paracognitiva; a interlocução tarística.
Binomiologia: o binômio didática-paradidática; o binômio prevenção-terapia; o binômio tares-tacon; o binômio teática-confor; o binômio pontualidade-prontidão; o binômio racionalidade paracientífica–cosmovisão; o binômio autoridade cosmoética–eficácia tarística.
Interaciologia: a interação nativo-forasteiro; a interação professor-aluno; a interação
autor-leitor; a interação conferencista-audiência; a interação energizador-energizado; a interação amparador-amparando; a interação equipin-equipex.
Crescendologia: o crescendo cognitivo sobre o público-alvo a ser atendido.
Trinomiologia: a utilização técnica do trinômio detalhismo-exaustividade-circularidade; o atilamento contextual ao trinômio causas-concausas-efeitos; a hiperacuidade pesquisística
ao trinômio acasos-coincidências-sincronicidades; o afinco laboral ao trinômio clareza-objetividade-realismo; a evitação cosmoética do trinômio má informação–seminformação–subinformação; a dedicação laboriosa ao trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; a conquista
progressiva do trinômio inexcitabilidade-inabalabilidade-imperturbabilidade.
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Polinomiologia: o polinômio gênero-etnia-classe-ideologia; o polinômio dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta–EV profilático–ortopensenização.
Antagonismologia: o antagonismo preferências / aversões; o antagonismo paciência
cosmoética / precipitação; o antagonismo pesquisa exaustiva / superficialidade; o antagonismo
empenho dedicado / preguiça; o antagonismo ação profilática / inconsequência; o antagonismo
presença recicladora / presença apagada; o antagonismo excelência tarística / negligência.
Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial; as leis da Fisiologia Humana; as
leis da Parafisiologia; as leis da Paradiplomacia; a lei da empatia; a lei do retorno; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a cognofilia; a interassistenciofilia; a didaticofilia;
a conviviofilia; a recinofilia.
Mitologia: o conhecimento do mitos socioculturais; a eliminação do mito da perfeição.
Holotecologia: a culturoteca; a filmoteca; a musicoteca; a pedagogoteca; a didaticoteca;
a comunicoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Taristicologia; a Itineranciologia; a Parapedagogia; a Docenciologia; a Didaticologia; a Reeducaciologia; a Teaticologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Energossomatologia; a Holopensenologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a plateia; a audiência.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o tenepessista; o verbetógrafo; o informador; o instrutor;
o professor; o preceptor; o conferencista; o palestrante; o depoente; o monitor; o aluno; o ouvinte;
o espectador; o semperaprendente.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a tenepessista; a verbetógrafa; a informadora; a instrutora;
a professora; a preceptora; a conferencista; a palestrante; a depoente; a monitora; a aluna; a ouvinte; a espectadora; a semperaprendente.
Hominologia: o Homo sapiens transmissor; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens
paedagogus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens
communicator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: aclimatação pré-tares curta = a realizada pelo docente conscienciológico
para a atuação em ambiente de convívio cotidiano; aclimatação pré-tares prolongada = a realizada pelo docente conscienciológico para a atuação em ambiente desconhecido, internacional e de
idioma estrangeiro.
Culturologia: a cultura local; a cultura nacional; a cultura geral; a Multiculturologia
Planetária; a cultura da Docência Conscienciológica; a cultura da tares; a cultura da Parapercepciologia Interassistencial Cosmoética; a cultura da excelência cosmoética.
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Proxêmica. No contexto da Intrafisicologia, eis, em ordem lógica, 3 âmbitos possíveis
da práxis tarística, influenciando na extensão e aprofundamento requeridos ao planejamento pré-tares:
1. Local: o município de residência, em espaço desconhecido ou conhecido, podendo
ser de convívio diário ou não.
2. Nacional: o município da mesma nação, desconhecido ou conhecido.
3. Internacional: a cidade de país estrangeiro, desconhecida ou conhecida, de idioma
igual ou diverso ao materno.
Cronêmica. Concernente à Cronologia, eis, em ordem lógica, 4 momentos relevantes na
preparação pré-tares:
1. Meses prévios: o planejamento do trabalho; a composição do próprio acervo pesquisístico; o levantamento e recolha de fontes cognitivas; os recursos informativos disponibilizados
na Internet; a pesquisa do holopensene da localidade da tares; o assenhoreamento da cultura e hábitos locais; a sondagem holopensênica à distância em programações ao vivo; a opção de visitação prospectiva à cidade desconhecida tempos antes do evento; a feitura de abordagens, argumentações e ganchos didáticos específicos.
2. Dias prévios: a chegada antecipada na cidade; o registro das primeiras impressões;
a busca por inteirar-se dos fatos atuais na cidade e cercanias; as caminhadas técnicas; as conversas informais com residentes; o zelo quanto à alimentação, carga horária de sono, locais interditados e consciências inabordáveis; a captação direta da atmosfera citadina; o momento de decisões
profiláticas cruciais; o autodiscernimento quanto ao timing multidimensional do ciclo pesquisa de
campo–recolhimento aos aposentos; a intensificação da afinização holopensênica com o evento.
3. Horas prévias: a acabativa das práticas preparatórias; o reestudo do material tarístico
propiciando insights providenciais; as inspirações amparadas sobre inclusões e exclusões conteudísticas; a adequação vocabular para a exposição pública; o ajuste fino dos recursos didáticos às
circunstâncias particulares da região; a ponderação diante de parafenômenos e sincronicidades; as
características assistenciais da noite pré-tares; o estreitamento da interação com os amparadores
extrafísicos de função.
4. Minutos prévios: o comparecimento adiantado ao recinto agendado para a ocorrência
tarística; a checagem in loco do holopensene; a detecção do local de poder; o checklist dos recursos necessários; a testagem dos equipamentos a serem utilizados; a verificação da higiene física,
assepsia energética e climatização; as medidas preventivas emergenciais; a concentração mental;
a releitura ágil do plano de atuação tarística e conteúdo expositivo; a averiguação das presenças
extrafísicas; a premência da equilibração íntima frente às tensões pré-tares.
Recursos. Sob a ótica da Cogniciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 fontes
pesquisísticas passíveis de auxiliar na aclimatação pré-tares:
1. Bibliográficas: os livros sobre História, características socioculturais e de autores locais.
2. Cinematográficas: os filmes reveladores de paisagens e costumes.
3. Documentais: os documentários sobre acontecimentos do passado e / ou da contemporaneidade.
4. Interlocutórias: as conversas formais ou informais com moradores e / ou nativos.
5. Jornalísticas: os jornais e revistas regionais.
6. Turísticas: os passeios ao entorno do endereço da atividade tarística, pontos típicos
e / ou pitorescos.
7. Vocabulares: os dicionários, as gramáticas e as listas pessoais de palavras e expressões usuais.
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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 aclimatação pré-tares, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
02. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
03. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
05. Autodisponibilidade itinerante: Autopriorologia; Homeostático.
06. Dissecção holopensênica: Holopensenologia; Neutro.
07. Ensino: Evoluciologia; Homeostático.
08. Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
09. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
10. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
11. Paratécnica didática: Parapedagogiologia; Homeostático.
12. Pensene empático: Autopensenologia; Homeostático.
13. Sintonia holopensênica: Holopensenologia; Neutro.
14. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Transmissão gratificante: Parapedagogiologia; Homeostático.

A ACLIMATIZAÇÃO HOLOPENSÊNICA OTIMIZA A TARES
AO INTENSIFICAR A EMPATIA COM AMBIENTES E CONSCIÊNCIAS, ASSISTENTES E ASSISTIDAS, ENRIQUECENDO
CONTEÚDOS, TÉCNICAS E ARGUMENTAÇÕES DIDÁTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a técnica de aclimatização pré-tares? Já
inventariou possíveis potencializações no labor esclarecedor?
A. L.
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ACOLHIMENTO ASSISTENCIAL EXTRAFÍSICO
(PARAPROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acolhimento assistencial extrafísico é o trabalho, por parte dos amparadores e projetores lúcidos projetados, mulheres e homens, de abordar e recolher as consciexes parapsicóticas inconscientes, conseneres, assediadores lúcidos e satélites de assediadores intrusivos,
atuantes em determinado ambientex ou holopensene extrafísico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo acolhimento deriva do idioma Latim, accolligere, “acolher”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo assistência vem igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda, socorro”. Surgiu no Século XVI. O prefixo extra procede do idioma Latim, extra, “na parte de
fora, além de”. O vocábulo físico, provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma
Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Acolhida extrafísica. 2. Hospitalidade assistencial. 3. Recolhimento
assistencial extrafísico. 4. Abordagem assistencial cosmoética.
Neologia. As 3 expressões compostas acolhimento assistencial extrafísico, miniacolhimento assistencial extrafísico e megaacolhimento assistencial extrafísico são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia.
Antonimologia: 1. Acolhimento assistencial intrafísico. 2. Desacolhimento extrafísico;
desassistenciologia. 3. Desatenção extrafísica. 4. Abordagem extrafísica intrusiva; assedialidade
extrafísica. 5. Hostilidade interconsciencial.
Estrangeirismologia: o Projectarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao parapsiquismo interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os autopensenes da multidimensionalidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os
parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a reciprocidade dos interesses.
Parafatologia: o acolhimento assistencial extrafísico; a recepção extrafísica; a assistencialidade extrafísica; a solidariedade extrafísica; o abrigo extrafísico; a hospitalidade extrafísica;
a interdependência extrafísica; as reurbanizações extrafísicas; a recepção de projetores projetados; a consideração pela consciência forasteira; a atenção a quem chega; o acolhimento fraterno;
a acolhida simpática; o refúgio afetivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial multidimensional; o sinergismo das
ações assistenciais multidimensionais.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código de Ética Extrafísica.
Tecnologia: as técnicas projeciológicas de abordagens extrafísicas.
Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia na condição de assistidos e assistentes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito halo interdimensional da assistência extrafísica.
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Neossinapsologia: as neossinapses dos ganchos paradidáticos da Heuristicologia.
Enumerologia: a agendex; o ambientex; a comunex; a consciex; o laborex; a ofiex;
o resgatex; a reurbex; a Sociex.
Interaciologia: a interação amparador-assistido.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a hiperespaçoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Assistenciologia; a Paraprofilaxiologia; a Conscienciocentrologia; a Parassociologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipex; a consciência forasteira; a consciex hospitaleira; a consciex assistida.
Masculinologia: o amparador extrafísico; o amparador extrafísico de função; o acolhedor assistencial; o anfitrião extrafísico; o projetor lúcido assistencial; o tenepessista; o ofiexista.
Femininologia: a amparadora extrafísica; a amparadora extrafísica de função; a acolhedora assistencial; a anfitriã extrafísica; a projetora lúcida assistencial; a tenepessista; a ofiexista.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projector; o Homo sapiens
energeticus; o Homo sapiens fraternus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniacolhimento assistencial extrafísico = a recepção a recém-dessomado; megaacolhimento assistencial extrafísico = o resgate extrafísico de assistido na Baratrosfera.
Comemorações. Segundo a Extrafisicologia, o trabalho profilático do acolhimento assistencial extrafísico ocorre com muita frequência antes das grandes comemorações públicas, por
toda parte, a fim de melhorar o ambiente da cidade-sede do evento, quando são afastados os elementos inconvenientes ou capazes de gerar desordens no desenvolvimento das festividades, ao
modo de serviço de limpeza civil patrocinado pela polícia ou departamentos especializados antes
do carnaval ou de algum evento de expressão ou festival, recolhendo mendigos, bêbados, crianças
das ruas, enfermos, dependentes de tóxicos, desabrigados e sem-teto em geral.
Hierarquia. Pelos conceitos da Parapedagogiologia, o serviço do acolhimento assistencial extrafísico é muito comum no desenvolvimento dos trabalhos do professor (ou professora) itinerante de Conscienciologia, no dia da chegada em determinada localidade, quando atua ao modo
de epicon lúcido.
Lucidez. Sob a ótica da Parapercepciologia, quanto mais lúcido ou antenado, na condição de epicon, esteja o(a) professor(a) itinerante quanto aos ambientes extrafísicos nos lugares
aos quais visita, mais eficientes serão os trabalhos do acolhimento assistencial extrafísico a partir
de si mesmo e das energias catalisadoras.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o acolhimento assistencial extrafísico, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Abordagem Extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.

O ACOLHIMENTO ASSISTENCIAL EXTRAFÍSICO É O PRIMEIRO PASSO PARA SE ENTENDER E, NO TEMPO CERTO, VIVENCIAR, A CONDIÇÃO EVOLUÍDA DO TELEGUIADO
AUTOCRÍTICO ASSISTENCIAL, SEJA HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você, na condição de projetora ou projetor lúcido, já executou algum
trabalho extrafísico à semelhança do acolhimento assistencial? Você foi bem recebido? Na ocasião teve assistência de amparador extrafísico? Quem foi assistido?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 544.
2. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 224 p.; glos. 25 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 4a Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro,
RJ; 1992; página 91.
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ACOLHIMENTO HOSPITALAR
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acolhimento hospitalar é a tarefa assistencial, realizada pela equipe de
saúde, de recepção cordial, apoio, proteção, sustentação, encorajamento e auxílio fraterno à conscin hospitalizada, homem ou mulher, e respectivo grupo familiar presente no ambiente de internação.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra acolhimento deriva do idioma Latim Vulgar, accolligere, constituído por ad, “em direção a; aproximação”, colligere, “colher; reunir; apanhar; juntar”. Apareceu
no Século XIII. O vocábulo hospitalar vem do idioma Latim, hospitale, “casa para hóspedes”.
Surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Acolhida hospitalar. 2. Recepção benévola hospitalar. 3. Admissão
amistosa hospitalar. 4. Abordagem amigável hospitalar. 5. Atendimento hospitalar humanizado.
Neologia. As 3 expressões compostas acolhimento hospitalar básico, acolhimento hospitalar técnico e acolhimento hospitalar avançado são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Indiferença hospitalar. 2. Frieza no atendimento hospitalar. 3. Recepção hospitalar robotizada. 4. Omissão de socorro hospitalar.
Estrangeirismologia: o rapport no acolhimento; os insights durante o acolhimento.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à interassistencialidade.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Acolhimento
hospitalar revigora. Hospital: acolhimento providencial. Acolher é doar-se.
Coloquiologia: – Muito ajuda quem não atrapalha. Rapadura é doce, mas não é mole.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene da intercompreensão; a construção conjunta do holopensene acolhedor do hospital; os ortopensenes; a ortopensenidade; a busca do holopensene grupal da assistência sem retorno.
Fatologia: o acolhimento hospitalar; o apoio ao enfermo no processo de hospitalização;
a autodisponibilidade assistencial no cuidado ao doente hospitalizado; a paciência infinita no
atendimento ao paciente; o bom humor terapêutico na abordagem ao doente; a cordialidade na
recepção da família de paciente hospitalizado; a solidariedade teática à família de paciente grave;
o estabelecimento da relação de confiança assistente-assistido promovendo adesão ao tratamento;
a explicitação do trafor do assistido refletindo na recuperação da saúde; a intenção benevolente
do assistente resultando em melhor adaptação do doente ao ambiente hospitalar; a informação esclarecedora gerando melhora no humor do paciente; a sutileza na percepção do prioritário ao
bem-estar geral do assistido; a oportunidade de ajudar; a assistência inegoica; a assistência sem
retorno; o autodiscernimento quanto ao tempo de acolher, orientar e encaminhar; a assistência
psicológica no pronto-socorro; a intervenção psicológica hospitalar; a atitude da empatia genuína
do psicólogo para com o paciente; a atitude do distanciamento crítico do psicólogo hospitalar;
a psicoterapia breve favorecendo a reabilitação mental e emocional do enfermo; a sensibilidade
do silêncio pacificador na escuta ao doente; a compaixão pelo sofrimento alheio; a relevância da
estruturação de ambiente físico acolhedor no hospital; a palestra sobre Visita Saudável realizada
pela equipe multidisciplinar da saúde; o clima organizacional do hospital; os apriorismos da equipe hospitalar na recepção ao doente; a calosidade profissional gerando indiferença à dor do paciente; o esclarecimento ao paciente amputado com queixa de dor fantasma; o processo da culpa
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manifestado pela família de paciente crítico dificultando o acolhimento no hospital; o trabalho
multidisciplinar da equipe de saúde prevenindo o descontrole emocional de familiar diante de notícias difíceis; a promoção das reconciliações familiares na pré-dessoma do enfermo; os cuidados
paliativos; a Comissão de Humanização; a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT); o exercício da interassistencialidade hospitalar.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assistência silenciosa pelas energias conscienciais; o amparador extrafísico de função; a prática diária da tenepes
indicando caminhos assistenciais; o acoplamento áurico na assistência hospitalar; a paranamnese
no início do atendimento; a sinalética energética e parapsíquica indicando atendimento difícil iminente; a sinalética energética e parapsíquica de amparo do assistido; a percepção da conscin, em
situação de coma, projetada durante assistência à família; a presença da consciex durante notícia
da própria dessoma à família; a assimilação e desassimilação simpática; a paravisita de consciex
parente do doente; a possibilidade da visita hospitalar após solicitação do doente projetado; o acolhimento às consréus ressomadas na Terra (planeta-hospital); a participação da conscin na condição de minipeça do maximecanismo, multidimensional, interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo acolhimento–respeito consciencial; o sinergismo benevolência-assistência; o sinergismo paciência-persistência; o sinergismo autodesassédio-heterodesassédio; o sinergismo tares-tacon; o sinergismo assim-desassim; o sinergismo lucidez-intercompreensão.
Principiologia: o princípio da compreensão interassistencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do menos doente assistir ao mais doente; o respeito ao princípio
do livre arbítrio do assistido; o princípio cosmoético “aconteça o melhor para todos”; o princípio da interassistencialidade a partir das ECs; o princípio evolutivo da megafraternidade.
Codigologia: os códigos de ética profissional; o código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da minipeça do maximecanismo multidimensional interassistencial
na evolução grupal; a teoria da grupalidade; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da saúde consciencial; as teorias da Psicologia Hospitalar; a teoria da reurbex; a teoria da
megafraternidade.
Tecnologia: as técnicas da Psicologia Hospitalar; as técnicas da Terapia Cognitivo-Comportamental; a técnica de todo atendimento ser o melhor atendimento; as técnicas da mediação de conflito nas reconciliações doente-família; a técnica do encapsulamento parassanitário; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da assimilação simpática (assim); a técnica da desassimilação simpática (desassim); a técnica da Tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial nas instituições hospitalares; o voluntariado dos doutores da alegria; o voluntariado na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Profissionais da
Saúde; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da autodisponibilidade assistencial no atendimento hospitalar;
o efeito da excelência na execução do acolhimento às famílias dos pacientes; o efeito halo da recepção assistencial ao paciente repercutindo em todo o atendimento; o efeito da culpa na aceitação do adoecimento; o efeito do heteroperdão na pré-dessoma; o efeito do respeito à dor do paciente; o efeito das energias acolhedoras no atendimento; o efeito da saúde emocional no acolhimento hospitalar.
Ciclologia: o ciclo teaticológico do 1% da teoria aos 99% da prática.
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Enumerologa: o acolhimento hospitalar nos casos de vítimas de violência; o acolhimento hospitalar nos casos de risco de suicídio; o acolhimento hospitalar nos casos de risco de atentado à vida; o acolhimento hospitalar nos casos de colaboradores em estresse; o acolhimento hospitalar nos casos de crianças visitando pacientes; o acolhimento hospitalar nos casos de impossibilidade de o paciente manter contato verbal; o acolhimento hospitalar aos pacientes críticos na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Centro de Terapia Intensiva (CTI).
Binomiologia: o binômio gentileza-acolhimento; o binômio disponibilidade-assertividade; o binômio paciente-família; o binômio assistente-assistido; o binômio assim-desassim; o binômio independência-autonomia; o binômio conduta padrão–conduta exceção.
Interaciologia: a interação paciência-persistência; a interação boa intenção–bom senso; a interação iniciativa-acabativa; a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação
egocarma-grupocarma; a interação amparador-amparando; a interação intercompreensão-interassistencialidade.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento.
Antagonismologia: o antagonismo acolhimento / preconceito; o antagonismo cordialidade / ironia; o antagonismo sinceridade / dissimulação; o antagonismo respeito / indiferença;
o antagonismo rapport / mal-humor; o antagonismo assistência universal / assistência seletiva;
o antagonismo pronto atendimento / omissão de socorro.
Paradoxologia: o paradoxo de o primeiro atendimento poder ser o último atendimento;
o paradoxo da intervenção enérgica sem agressividade; o paradoxo da heteroculpabilização
mascarando a autoculpa; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido.
Politicologia: a interassistenciocracia; a Política Nacional de Humanização do Sistema
Único de Saúde (Humaniza SUS); as políticas institucionais de assistência ao doente; a meritocracia; a democracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial; a lei da interdependência; a lei de
causa e efeito; as leis da Fisiologia Humana; a Lei do Sistema Único de Saúde (Lei No 8.080 de
19 de setembro de 1990); a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a conscienciofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a nosofobia; a claustrofobia; a fobia específica do tipo sangue-injeção-ferimentos; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da autovitimização; a síndrome
do infantilismo; a síndrome da apriorismose; a síndrome do vampirismo bionenergético; a síndrome de abstinência às drogas psicoativas, álcool ou tabaco; a síndrome do burnout.
Maniologia: a mania de doença; a mania da queixa, a mania de falar alto prejudicando
o repouso do paciente; a mania do familiar de alterar a regulagem do equipo do soro do paciente.
Mitologia: o mito da melhora milagrosa; o mito de a medicação curar todos os problemas do doente; o mito da comida hospitalar deixar o paciente com fome; o mito da independência absoluta; o mito da falta de tempo; o mito de agradar a todos; o mito do fim da vida com
a morte biológica.
Holotecologia: a consciencioteca; a assistencioteca; a interassistencioteca; a teaticoteca;
a traforoteca; a psicopatoteca; a parapsicoteca; a grupocarmoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Intencionologia; a Retrospectivologia;
a Intrafisicologia; a Nosografia; a Psicologia; a Enfermagem; a Farmacologia; a Medicina; o Serviço Social; a Nutrição Clínica; a Cuidadologia; a Dessomatologia; a Parapercepciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin acolhedora; a conscin receptiva; a conscin empática; a conscin
afetiva; a conscin aglutinadora; a minipeça do maximecanismo interassistencial; a conscin emferma; a conscin vitimizada; a família nuclear; a parentela; a equipe de profissionais da saúde;
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a conscin parapsíquica; a conscin lúcida; a conscin projetada; a isca humana assistencial; a conscin tenepessista; o ser desperto; a consciex amparadora.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o conviviólogo; o exemplarista; o tenepessista;
o ofiexista; o pesquisador; o parapercepciologista; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
o assistente amador; o assistente veterano; o conscienciólogo; o verbetógrafo; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a convivióloga; a exemplarista; a tenepessista;
a ofiexista; a pesquisadora; a parapercepciologista; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a assistente amadora; a assistente veterana; a consciencióloga; a verbetógrafa; a mulher de ação;
a médica, enfermeira e assistente social Cicely Saunders (1918–2005) criadora de técnicas de cuidados paliativos; a médica psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross (1926–2004) propositora das cinco
fases do luto (a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação).
Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens
parapsychicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens fraternus.
V. Argumentologia
Exemplologia: acolhimento hospitalar básico = a recepção com sorriso afável à conscin
enferma; acolhimento hospitalar técnico = o atendimento cordial e sistemático aos pacientes e familiares para orientação quanto às normas do hospital; acolhimento hospitalar avançado = o acolhimento fraterno e multidimensional à conscin enferma e respectivas companhias extrafísicas,
amparadoras e assediadoras.
Culturologia: a cultura do acolhimento; a cultura da saúde; a cultura hospitalar; a cultura da solidariedade na visita hospitalar; o esclarecimento aos visitantes quanto ao caráter prejudicial da cultura de levar alimentos aos doentes; a cultura do bom humor; a cultura da intercompreensão; a cultura da interassistencialidade no hospital.
Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 40 características da atitude acolhedora hospitar:
01. Acuidade. Percepção detalhada da necessidade coletiva e individual.
02. Afetividade. Consideração teática para com o sentimento alheio.
03. Assistencialidade. Interesse sincero e predisposição assistencial.
04. Atenção à sinalética. Percepção da sinalética energética e parapsíquica pessoal antes, durante e depois do acolhimento.
05. Autodomínio energético. Esforço na qualificação do autodomínio energético visando o auto e heterodesassédio.
06. Boa apresentação. Higiene e uso de roupas adequadas ao ambiente hospitalar.
07. Boa vontade. Empenho para solucionar as demandas.
08. Bom humor. Preservação do estado de espírito amigável, favorecendo o holopensene sadio.
09. Bom tom. Orientação franca sem pedantismo, arrogância ou autoritarismo.
10. Conhecimento. Domínio teórico e prático da função exercida.
11. Dedicação. Empenho no cumprimento dos objetivos da função.
12. Desenvoltura. Habilidade nas orientações, abstendo-se de recursos de infantilização.
13. Diplomacia. Habilidade na condução da interação paciente-família-equipe.
14. Discernimento. Bom senso teático quanto ao tempo de acolher, orientar e encaminhar.
15. Empatia. Capacidade de se colocar no lugar do outro.
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16. Equilíbrio. Manutenção do autequilíbrio mental e emocional na recepção de família
irritadiça.
17. Ética. Admissão do paciente sem preconceitos de qualquer natureza.
18. Flexibilidade. Reflexão na condução de situações divergentes do padrão habitual.
19. Fraternismo. Altruísmo espontâneo, incondicional.
20. Imparcialidade. Mediação imparcial entre paciente-equipe e equipe-família.
21. Liderança cosmoética. Equidade na delegação de tarefas no acolhimento.
22. Objetividade. Comunicação clara e pertinente, com utilização de vocabulário adequado ao ouvinte.
23. Observação participante. Percepção e ação assistencial.
24. Omissão superavitária. Acolhimento inicial e preparação da família para notícia de
dessoma.
25. Paciência. Repetição, quantas vezes forem necessárias, para a mensagem ser compreendida.
26. Perspicácia. Sagacidade na identificação de tentativa de manipulação.
27. Polidez. Educação no trato às pessoas, chamando-as pelo nome, ouvindo-as antes de
falar e olhando-as nos olhos.
28. Predisposição ao amparo. Disponibilidade às inspirações dos amparadores extrafísicos de função.
29. Prontidão. Agilidade nas intercorrências.
30. Prudência. Precaução quanto à identificação das demandas do visitante.
31. Raciocínio preventivo. Inteligência aguçada, permitindo prever ações ameaçadoras
à segurança.
32. Respeito. Estima por todos independente da condição.
33. Responsabilidade. Compromisso com a realização do trabalho.
34. Satisfação íntima. Alegria, gosto em recepcionar pessoas.
35. Sensibilidade fina. Tino para perceber o essencial a ser realizado.
36. Seriedade com serenidade. Tranquilidade e tom de voz adequado ao atendimento.
37. Sigilo. Acolhimento discreto, sem fazer alardes da situação.
38. Trabalho em equipe. Valorização do trabalho interdisciplinar.
39. Visão de conjunto. Compreensão de tudo e todos na situação de acolhimento.
40. Zelo. Cuidado com o bem-estar de todos: paciente-família-equipe.
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 o acolhimento hospitalar, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
03. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Bônus do não: Crescendologia; Neutro.
06. Empatia receptiva: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
08. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
10. Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
11. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Minuto: Cronologia; Neutro.
13. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Repercussão do medo: Parapatologia; Nosográfico.

Enciclopédia da Conscienciologia

240

15. Senso de gratidão: Holomaturologia; Homeostático.

O ACOLHIMENTO FRATERNO É O PRIMEIRO PASSO PARA A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR BEM-SUCEDIDA. PREDISPÕE O ASSISTIDO AO TRATAMENTO E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE EM TODAS AS FASES DA INTERNAÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve a oportunidade de atuar na tarefa de
acolhimento hospitalar? O desempenho pessoal foi satisfatório? Qual o resultado?
Bibliografia Específica:
1. Angerami-Camon, Valdemar Augusto; Org.; Urgências Psicológicas no Hospital; revisor Janice Yunes;
pról. Ricardo Werner Sebastiani; 212 p.; 9 caps.; 4 citações; 21 enus.; 2 esquemas; 2 gráfs.; 2 ilus.; 3 tabs.; posf.; 152
refs.; 24 x 17 cm; br.; 2ª reimp.; Pioneira; São Paulo, SP; 2002; páginas 43 a 52 e 54 a 57.
2. Kübler-Ross, Elisabeth; Sobre a Morte e o Morrer (On Death and Dying); trad. Paulo Menezes; 296 p.; 12
caps.; 13 citações; 1 diagrama; 182 refs.; 21 x 14 cm; br.; 9ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2008; páginas 43 a 47,
55 a 57, 60, 87, 89, 91, 117, 118, 124, 165, 166, 174 e 175.
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ACOLHIMENTO MENTALSOMÁTICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acolhimento mentalsomático é o procedimento interassistencial de recepção fraterna, cordial, aberta, despojada, amistosa e benigna de conscins e consciexes, com o megafoco lúcido, intencional e para-hermenêutico, na autopotencialização dos atributos do veículo
do discernimento, mediante o sincero interesse em compreender a intelecção alheia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra acolhimento deriva do idioma Latim Vulgar, accolligere, constituído por ad, “em direção a; aproximação”, colligere, “colher; reunir; apanhar; juntar”. Apareceu
no Século XIII. O vocábulo mental procede do idioma Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; memória; pensamento; inteligência;
razão; sabedoria; juízo; discernimento”. Surgiu no Século XV. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Acolhimento entre mentaissomas. 2. Acolhimento metapensênico.
3. Acolhimento heterodiscernimentológico. 4. Empatia mentalsomática.
Arcaismologia: o procedimento cabalístico do yihud (união ou unificação), proposto por
Isaac Luria (1534–1572).
Neologia. As 3 expressões compostas acolhimento mentalsomático, acolhimento mentalsomático a menor e acolhimento mentalsomático a maior são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Orientação mentalsomática. 2. Encaminhamento mentalsomático.
3. Acompanhamento mentalsomático. 4. Incompreensão; indiferença. 5. Fechadismo consciencial.
Estrangeirismologia: o embrace; o rapport; o Erlebnis; o Zusammenhang; a pessoa
resourceful.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à parexegese heteroideativa.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares atinentes ao tema: – Acolhimento mentalsomático empodera. Autodiscernimentos definem identidades. Intenções retificam discernimentos.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Alavanca. A alavanca evolutiva leva ao conserto das ações e ao concerto das consciências”.
2. “Amor. A heterocognição interassistencial é o verdadeiro amor”.
3. “Análise. A análise é a ponta visível do icebergue cognitivo”.
Filosofia: a Epistemologia do Cuidado; a Filosofia da Didática; a Hermenêutica; a Dialética; as implicações filosóficas do desassédio.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência mentalsomática; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autoortopensenes; a autoortopensenidade; o desassédio do contrapensene; o papel central da Pensenologia no acolhimento mentalsomático; a síntese heteropensênica;
a conscientização autopensênica.
Fatologia: a postura de isenção; a perspectiva epistemológica do assistente; a sugestão
de tema verbetográfico; a transição autoparadigmática; a intereducação evolutiva; a especialidade
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interassistencial; a ação pedagógica; a pedagogia dialógica; a pedagogia comunicativa; a didática
comunicativa; a relação professor-aluno; a ponte interparadigmática; a Revista Interparadigmas;
a preceptoria interparadigmática; o uso cosmoético do conhecimento; a interassistência intelectual; a intelectualidade interassistencial; o acolhimento tarístico; o compartilhamento do cabedal
cognitivo pessoal; os Serviços de Apoio oferecidos pelas Instituições Conscienciocêntricas (ICs);
o poliglotismo; o acerto grupocármico; a reparação da omissão de informação; a reparação do autoritarismo com o conhecimento; a reparação da centralização de informação; a reparação da mistificação do conhecimento; a interassistência atacadista; a essência da tarefa do esclarecimento;
o sincero interesse pela intelecção do outro; a megassertividade.
Parafatologia: o acolhimento mentalsomático; a descoincidência da paracabeça; a sincronização intermentalsomática; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acoplamento cardio-frontochacral; o acolhimento mentalsomático parapedagógico; a desestagnação da
energia consciencial; o acoplamento energético com foco mentalsomático; a assistência predispondo o ingresso no Curso Intermissivo; a paracirurgia mentalsomática; a organização mentalsomática em sistemas de ideias; o discernimento enquanto megaatributo mentalsomático; o começo
da expansão paracognitiva pela autoconscientização energossomática; o entendimento do parestilo de pensamento; a conexão com o paracoletivo de pensamento; o respeito ao mentalsoma alheio; o empoderamento do heterodiscernimento; a holocognição; a condição da consciência enquanto enciclopédia aberta.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intermentalsomas; o sinergismo intenção-autodiscernimento; o sinergismo produzido pela comunicação assertiva nos trafores do assistido.
Principiologia: o princípio cosmoético do melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da ação comunicativa; as teorias da alteridade; a teoria crítica da
educação.
Tecnologia: a técnica analítica da pensenidade; a técnica da assimilação mentalsomática; as técnicas de andaimagem; a técnica da desassimilação energética; a técnica da iscagem lúcida; as técnicas interassistenciais; a técnica da identificação do autoortopensene; a técnica da
paráfrase interassistencial; a escuta enquanto técnica favorecedora de descoincidência da paracabeça.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito tarístico de abertura de caminhos; o efeito do acoplamento interfrontochacras; o efeito da reapropriação do livre arbítrio; o efeito da autolucidez discernimento-lógica; o efeito de recuperação de cons; o efeito da autoconscientização autoproexológica;
o efeito da gescon tarística; o efeito catalisador da autassertividade.
Neossinapsologia: as neossinapses bicerebrais; as neossinapses refletindo o paracérebro; as neossinapses assertivas.
Ciclologia: o ciclo do aprofundamento interassistencial; o ciclo assimilação-assistência-desassimilação; o ciclo da aquisição de holomaturidade.
Enumerologia: a checagem pensênica; a checagem holossomática; a checagem da
intencionalidade; a checagem volitiva; a checagem ideativa; a checagem emocional; a checagem
paradigmática. A generosidade; a benignidade; a prestimosidade; a prestatividade; a disponibilidade; a atenciosidade; a distributividade.
Binomiologia: o binômio escuta-ausculta; o binômio admiração-discordância; o binômio mentalsoma do acolhedor–mentalsoma do acolhido.
Interaciologia: a interação interassistencial; a interação mentalsomática; a interação
pedagógica professor-alunos.

Enciclopédia da Conscienciologia

243

Crescendologia: o crescendo motivacional da consciência mentalsomaticamente acolhida; o crescendo da assertividade evolutiva gesconológica; o crescendo assistido-assistente;
o crescendo liderado-líder; o crescendo da autoconfiança; o crescendo do mitridatismo energético do tenepessista.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento.
Antagonismologia: o antagonismo acolhimento / apriorismose; o antagonismo autonomia / heteronomia; o antagonismo tares / tacon; o antagonismo interassistência / doutrinação;
o antagonismo conhecimento científico / dogma religioso.
Paradoxologia: o paradoxo de a escuta com interesse interassistencial ser desinteressada; o paradoxo de a heterestima do assistente poder ser maior comparada à autestima do assistido; o paradoxo de o acolhimento já engendrar a próxima etapa interassistencial da orientação.
Politicologia: a mentalsomatocracia; a democratização educacional; a voluntariocracia;
a assistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a parapolítica educacional do planeta-escola.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei evolutiva da interassistencialidade; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a conscienciofilia; a epistemofilia; a recinofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização.
Maniologia: a mania da autodesvalia cognitiva; a mania da desesperança; a mania do
exclusivismo da dimensão intrafísica; a mania positiva de abrir caminhos.
Holotecologia: a interassistencioteca; a filosofoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Ortopensenologia;
a Para-Hermeneuticologia; a Discernimentologia; a Mentalsomatologia; a Teaticologia; a Gesconologia; a Priorologia; a Parapercepciologia; a Benignologia; a Cosmoeticologia; a Interparadigmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a pessoa resourceful; a consréu; a conscin-cobaia interparadigmática.
Masculinologia: o aluno do Curso Intermissivo; o intermissivista; o proexista; o compassageiro evolutivo; o colega retroprocedencial; o preceptor interparadigmático; o professor;
o aluno; o intelectual; o acoplamentista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o exemplarista; o parapercepciologista; o paracientista; o projetor consciente; o sistemata;
o epicon lúcido.
Femininologia: a aluna do Curso Intermissivo; a intermissivista; a proexista; a compassageira evolutiva; a colega retroprocedencial; a preceptora interparadigmática; a professora; a aluna; a intelectual; a acoplamentista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a exemplarista; a parapercepciologista; a paracientista; a projetora consciente; a sistemata;
a epicon lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmovisiologus;
o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens amicus;
o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens hermeneuta.
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V. Argumentologia
Exemplologia: acolhimento mentalsomático a menor = a recepção afável e lúcida do
heterodiscernimento intelectivo (do assistido) restrito a temas e valores tão somente egocêntricos;
acolhimento mentalsomático a maior = a recepção afável e lúcida do heterodiscernimento
intelectivo (do assistido) voltado a temas e valores interassistenciais.
Culturologia: a cultura alheia; a cultura do mentalsoma; a cultura da intercompreensão; o multiculturalismo; a cultura catalisada pelas viagens de estudo; a cultura do poliglotismo;
a cultura da doação.
Abrangência. O acolhimento mentalsomático é para-hermenêutico, com escopo analítico e exegético para além do corpo físico e da dimensão intrafísica.
Varredura. Ocorre o escaneamento da manifestação da consciência acolhida, a partir
dos sistemas de ideias evidentes no heterodiscernimento.
Respeito. O fundamento do acolhimento mentalsomático é o respeito consciencial ao
momento evolutivo do discernimento do assistido.
Procedimento. Eis, por exemplo, em ordem funcional, 10 etapas para a realização do
acolhimento mentalsomático do assistido:
01. Exteriorização fraterna cardio-frontochacral.
02. Acoplamento energético.
03. Assimilação energética.
04. Focalização na intencionalidade.
05. Ausculta do tônus ideativo.
06. Associação de ideias.
07. Contextualização sistêmica.
08. Formulação sintética.
09. Empatia com o heterodiscernimento.
10. Reconciliação intenção-discernimento.
Completude. O acolhimento mentalsomático é bem sucedido quando o assistido percebe
o próprio autodiscernimento confiável e promissor do ponto de vista da Cosmoética e da evolução.
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 o acolhimento mentalsomático, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Acolhimento psiquiátrico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Acolhimento tarístico: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Acolhimento universal: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autacolhimento cosmoético: Assistenciologia; Homeostático.
06. Desassédio do contrapensene: Desassediologia; Homeostático.
07. Descentração cognitiva: Conviviologia; Neutro.
08. Diplomacia interparadigmática: Parapoliticologia; Homeostático.
09. Empatia receptiva: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
11. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
12. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
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13. Pergunta desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
14. Ponte interparadigmática: Interparadigmologia; Neutro.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

O ACOLHIMENTO MENTALSOMÁTICO É O PROCEDIMENTO
ESSENCIAL DO ASSISTENTE COMPROMISSADO COM
A INTENÇÃO SINCERA E RESPEITOSA DE PROMOVER
O ESCLARECIMENTO E A EMANCIPAÇÃO DO ASSISTIDO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, permite-se auscultar o heterodiscernimento,
mesmo discordante? Qual a dimensão do desembaraço e da isenção pessoal perante o mentalsoma
alheio?
Bibliografia Específica:
1. Nascimento, Marco Antonio do; Mentalsomatic Parasurgery and Thosenic restructuring; Artigo; Journal
of Conscientiology; Revista; Vol. 8; N. 29; 2 enus.; 1 esquema; 1 microbiografia; 12 refs.; IAC; Miami, FL; EUA; Jul.,
2005; páginas 31 a 43.
2. Schveitzer, Fernanda Cabral; & Schveitzer, Mariana Cabral; Ludwik Fleck e a Produção do Conhecimento sobre Consciência; Artigo; Interparadigmas; Revista; Anuário; Vol. 4; N. 4; 1 enu.; 2 microbiografias; 3 tabs.; 33
refs.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 35 a 51; ed. bilíngue (ing. e port.).
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 86 a 88.
4. Zaslavsky, Alexandre; Analítica da Ação Pedagógica: Do Discurso Explicativo ao Uso Didático da Linguagem; Tese; 3 caps.; 62 refs.; 30 x 21 cm; espiralado; UFRGS; Porto Alegre, RS; 2010; páginas 1 a 137.
5. Idem; O Princípio da Intercompreensão nas Relações Paradiplomáticas entre CCCI e Socin; Artigo;
Conscientia; Revista; Quadrimestrário; Vol. 12; N. 4; 2 enus.; 8 notas; 9 refs.; CEAEC; Foz do Iguaçu, PR; OutubroDezembro, 2008; páginas 329 a 336.
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ACOLHIMENTO PSIQUIÁTRICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acolhimento psiquiátrico é a tarefa assistencial de recepção afável, apoio,
orientação, esclarecimento e encaminhamento fraterno ao paciente com patologia mental, homem
ou mulher, e respectivos familiares, realizada pela equipe de saúde especializada.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra acolhimento provém do idioma Latim Vulgar, accolligere, constituído por ad, “em direção a; aproximação”, colligere, “colher; reunir; apanhar; juntar”. Apareceu
no Século XIII. A palavra psiquiatria deriva do idioma Francês, psychiatrie, constituída pelos
elementos de composição do idioma Grego, psykh, de psykhé, “alento; sopro de vida; alma”, e iatrós, “médico”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Acolhida psiquiátrica assistencial. 2. Atenção psiquiátrica fraterna.
3. Apoio psiquiátrico empático. 4. Recepção psiquiátrica amigável. 5. Abordagem psiquiátrica
hábil.
Neologia. As duas expressões compostas acolhimento psiquiátrico básico e acolhimento
psiquiátrico avançado são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Desacolhimento psiquiátrico. 2. Inospitalidade psiquiátrica. 3. Desatenção psiquiátrica. 4. Abordagem psiquiátrica intrusiva. 5. Desamparo psiquiátrico. 6. Conduta anticosmoética no acolhimento psiquiátrico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao acolhimento fraterno.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene da saúde
integral; o holopensene da Higiene Mental; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene
pessoal empático.
Fatologia: o acolhimento psiquiátrico; a dinâmica da boa equipe; o acolhimento mentalsomático; o megatrafor aplicado na assistência; o acompanhamento sistemático da equipe técnica;
a classificação das vulnerabilidades e fatores de risco; a sustentação do acolhimento; a conduta
cosmoética; o ato de saber conviver e ajudar; a autopriorização fraternal; a autodisponibilidade
assistencial; a escuta fraterna; o autodiscenimento quanto ao tempo interassistencial na hora de
acolher; a hora certa para esclarecer; o momento ideal de encaminhar; a sutileza de saber diferenciar a necessidade real da solicitação egoica; a autoconcentração nos objetivos interassistenciais
da tares; o caminho de sustentação da condição de desperticidade para a conscin no papel de
assistente psiquiátrico; a superação das tensões da prática profissional; as diferentes doenças
psiquiátricas; o desafio diante do problema mental; o perfil assistencial pessoal; o zelo pelo bemestar das conscins dentro da Psiquiatria; a atenção expressa no acolhimento; as variadas concepções sobre a loucura; a superação do preconceito relativo ao portador de transtorno mental; o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); o ambulatório de saúde mental; o Pronto-Socorro Geral (PSG); as situações conflitantes entre pacientes e a equipe de enfermagem na recepção do PSG; as casas de apoio ao portador de transtorno mental; o Centro de Atenção Psicossocial (CAPSII); a manutenção e integração do paciente na comunidade; a atuação acolhedora na
admissão em emergências psiquiátricas; as críticas ao acolhimento oferecido por alguns profissionais; a necessidade de preparo do profissional para cuidar de familias de portadores de transtorno
mental; a reinserção social do portador de transtorno mental; o trabalho interdisciplinar em saúde
mental; as oficinas terapêuticas reunindo famílias; a grande interassistencialidade social.
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Parafatologia: o paracolhimento psiquiátrico; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; o acolhimento técnico multimensional especializado da OIC; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal identificando a aproximação de conscin portadora de transtorno mental;
o acesso a paraideias sobre saúde mental; a inspiração dos amparadores extrafísicos de função nas
abordagens interassistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interassistencial entre a equipe multidisciplinar de saúde
mental favorencendo o acolhimento psiquiátrico; o sinergismo interassistencial progressivo assistente cuidador–conscin com problemas mentais; o sinergismo fraterno acolhimento psiquiátrico–
–família acolhedora; o sinergismo decorrente da intercompreensão entre assistente e assistido;
o sinergismo amparo de função–assistente; o sinergismo da interassistencialidade.
Principiologia: o princípio cosmoético do acolhimento; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC) norteando o acolhimento às conscins portadoras de transtorno mental.
Teoriologia: a teoria da saúde consciencial; a teoria da megafraternidade.
Tecnologia: a técnica do acolhimento cosmoético; as técnicas do Serviço Social na saúde mental.
Voluntariologia: o voluntariado da saúde mental.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Profissionais da Saúde; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito das energias acolhedoras no atendimento psiquiátrico; o efeito da
autodisponibilidade assistencial no contexto da Psiquiatria; o efeito interassistencial da ajuda
aos familiares de conscin com transtornos mentais; os efeitos surpreendentes das ações tarísticas; o efeito do amparo extrafísico ao acolhimento psiquiátrico.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade.
Ciclologia: o ciclo teoria-prática; o ciclo vida intrafísica–vida extrafísica; o ciclo saúde-doença.
Enumerologia: o acolhimento fraterno; a investigação atenta; a observação participante;
a atenção reflexiva; o procedimento técnico; o cuidado especial; a orientação familiar.
Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio tacon-tares; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio saúde mental–bem-estar.
Interaciologia: a interação intercompreensão-interassistencialidade; a interação paciência-persistência.
Crescendologia: o crescendo interassistencial identificação da demanda–ato interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Antagonismologia: o antagonismo acolhimento prioritário / pseudoacolhimento; o antagonismo saúde / doença.
Paradoxologia: o paradoxo da aparente solidão intrafísica.
Politicologia: a Política Nacional de Saúde Mental; as políticas públicas de saúde mental
e reabilitação psicossocial; a política mundial da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Legislogia: a lei 10216 / 01 apoiando as políticas de saúde mental.
Filiologia: a conscienciofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a nosofobia; a biofobia; tanatofobia; a claustrofobia; as fobias sociais e específicas; a fobia da internação psiquiátrica; a fobia de nunca mais se curar.
Sindromologia: as inúmeras síndromes psiquiátricas (demencial, depressiva, psicótica,
amnésica); a síndrome do vampirismo energético; a síndrome da apriorismose; a síndrome da
abstinência às drogas psicoativas; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de queixa; a mania de autorreferenciar-se enquanto “louco”.

Enciclopédia da Conscienciologia

248

Mitologia: o mito da incapacidade de trabalho dos portadores de transtorno mental;
o mito do portador de doença mental ser a própria doença; a quebra do mito da heterocura.
Holotecologia: a conscienciometroteca; a recexoteca; a consciencioteca; a psicossomatoteca; a psicopatoteca; a nosoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Psiquiatria; a Enfermagem; o Serviço Social; a Psicologia; a Conscienciometria; a Consciencioterapia; a Medicina; a Grupocarmologia;
a Cosmoética.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consener; a conscin assediada; a conscin assistente; a conscin interassistencial; a equipe de saúde mental; a isca humana lúcida; a isca humana inconsciente; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o paciente psiquiátrico; o psicótico; o sociopata; o bipolar; o possesso;
o possessor; o psicólogo; o psiquiatra; o enfermeiro; o assistente social; o consciencioterapeuta;
o conscienciômetra; o conscienciólogo.
Femininologia: a paciente psiquiátrica; a psicótica; a sociopata; a bipolar; a possessa;
a possessora; a psicóloga; a psiquiatra; a enfermeira; a assistente social; a consciencioterapeuta;
a conscienciômetra; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens phobicus; o Homo sapiens sociopathicus; o Homo sapiens autocidiarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: acolhimento psiquiátrico básico = a receptibilidade fraterna da equipe de
saúde mental feita por profissionais intrafisicalistas; acolhimento psiquiátrico avançado = a receptibilidade fraterna da equipe multidisciplinar feita por profissionais lúcidos quanto à multidimensionalidade e ao parapsiquismo.
Culturologia: a cultura da saúde holossomática; a cultura do acolhimento interconsciencial; a cultura da fraternidade; a cultura antimanicomial.
Atividades. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 tipos
de atividades complementares, conduzidas por equipe técnica multidisciplinar, compondo o acolhimento psiquiátrico:
1. Dinâmicas com familiares: encontros visando o acolhimento e integração dos familiares de portadores de transtorno mental.
2. Lazer: prática de esportes, passeios e visitas culturais.
3. Oficinas de convívio: espaço de interação saudável entre pacientes, em clima de otimismo.
4. Orientações técnicas: informações aos pacientes ministradas por profissionais de
Enfermagem, Psicologia e Assistência Social.
5. Terapia ocupacional: oficinas de música, dança, pintura e artesanato.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o acolhimento psiquiátrico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acolhimento hospitalar: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Binômio Psiquiatria-Conscienciologia: Integraciologia; Neutro.
05. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
08. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
09. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
10. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
11. Limite cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
13. Retropostura: Paraetologia; Nosográfico.
14. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

O ACOLHIMENTO PSIQUIÁTRICO REQUER ESCUTA APURADA DO ASSISTENTE MAIS LÚCIDO, ESPECIALIZADO
QUANTO AO EMPREGO COSMOÉTICO DAS ENERGIAS
CONSCIENCIAIS VISANDO QUALIFICAÇÃO TERAPÊUTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a oportunidade de atuar na tarefa de
acolhimento psiquiátrico? O autodesempenho assistencial foi satisfatório?
Bibliografia Específica:
1. Vasconcelos, Eduardo Mourão; Org.; Saúde Mental e Serviço Social: O Desafio da Subjetividade e da Interdisciplinaridade; revisora Maria de Lurdes de Almeida; 328 p.; 4 partes; 9 caps.; 61 citações; 1 E-mail; 114 enus.;
2 gráfs.; 5 ilus.; 4 siglas; 8 tabs.; 1 website; 373 refs.; 2 anexos; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Cortez Editora; São Paulo, SP;
2000; páginas 280 a 286.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails.; 597 enus.; 413 estrangerismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 wesbsites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
471 a 473 e 502 a 505.
Webgrafia Específica:
1. Campos, Claudinei José Gomes; & Teixeira, Marina Borges; O Atendimento do Doente Mental em
Pronto-socorro Geral: Sentimentos e Ações dos Membros da Equipe de Enfermagem; Revista da Escola de Enfermagem da USP; Vol. 35; N. 2; páginas 141 a 149; São Paulo, SP; Junho, 2001; 3 citações; 5 enus.; 12 refs.; 1 anexo; disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v35n2/v35n2a07.pdf>; acesso em: 08.10.13.

I. Z.
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ACOLHIMENTO TARÍSTICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acolhimento tarístico é a abordagem, recepção ou contato interassistencial à consciência, intra ou extrafísica, realizada pela equipin e / ou equipex, com o propósito de
esclarecê-la de modo franco e cosmoético sobre os traços de personalidade a serem reciclados, em
prol da evolução.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra acolhimento deriva do idioma Latim Vulgar, accolligere, constituído por ad, “em direção a; aproximação”, colligere, “colher; reunir; apanhar; juntar”. Apareceu
no Século XIII. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tariha, “quantidade de trabalho que se
impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria
a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O segundo prefixo es deriva do idioma Latim,
ex, “movimento para fora; transformação”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo claro vem do
mesmo idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Surgiu no Século XIII. O sufixo
mento procede também do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos.
O termo esclarecimento apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Acolhimento esclarecedor. 2. Acolhimento verponológico. 3. Acolhimento didático. 4. Acolhimento discernidor. 5. Acolhimento mentalsomático.
Neologia. As 3 expressões compostas acolhimento tarístico, acolhimento tarístico básico e acolhimento tarístico avançado são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Acolhimento taconístico. 2. Acolhimento psicossomático. 3. Acolhimento fraterno. 4. Acolhimento social.
Estrangeirismologia: o atachment evolutivo; o rapport; o feedback holossomático sinalizador do acolhimento; a keyword interassistencial; o plus ou o upgrade oferecido pelos amparadores extrafísicos necessários à dinâmica das tares.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao acolhimento esclarecedor fraterno.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: − Tares: assistência discernidora. A tares cura. Tares: megaciência assistencial. Assistido: credor carente.
Ortopensatologia: − “Tares. Não podemos logicamente esquecer que a tares é processo genuinamente mentalsomático e não somente afetivo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da
transafetividade; o holopensene do Curso Intermissivo (CI); o holopensene da comunex evoluída;
o holopensene das Cognópolis; o holopensene dos atendimentos consciencioterápicos; o holopensene do Curso Conscin-cobaia; o holopensene do Tertuliarium; o holopensene do campo energético amparado; o holopensene dos cursos da Conscienciologia; o holopensene fraterno; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cogniciopensenes assistenciais tarísticos; a cogniciopensenidade; os
lucidopensenes; a manutenção da lucidopensenidade durante o acolhimento; o holopensene pessoal empático; o holopensene do Serenão.
Fatologia: o acolhimento tarístico; a afetividade real com base no mentalsoma; a tares
acolhedora; a Cuidadologia Tarística; a interassistência esclarecedora; o acolhimento consciencioterápico; o acolhimento conscienciométrico; o profissionalismo no acolhimento tarístico; o nível
evolutivo da consciência determinando a tares acolhedora; a psicosfera acolhedora do assistente;
a escolha de palavras-chave na tares; a gestão da iscagem lúcida no acolhimento; o acolhimento
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ao intermissivista; o acolhimento tarístico na dupla evolutiva (DE); o nível de autocognição determinando a qualidade do acolhimento tarístico; o acolhimento tarístico do compassageiro evolutivo; o acolhimento tarístico na recuperação dos cons magnos; as interrelações no acolhimento;
o analfabetismo assistencial; o orgulho, a carência e o egoísmo levando à predominância da tacon; o regime evolutivo da interdependência consciencial; a valorização do outro; a empatia;
a doação de livros conscienciológicos; a tares com “luvas de pelica”; a oportunidade de acolher
e esclarecer o público-alvo; a maturidade em acolher os trafares do assistido.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desbloqueio do
cardiochacra do assistente promovendo a qualificação assistencial; o desperdício das energias
conscienciais; a excelência do uso das energias conscienciais; o acoplamento com o amparo antes
do atendimento; o acolhimento assistencial extrafísico da equipex; a importância do energossoma
saudável do assistente no acolhimento; a revelação, através de psicofonia, de trafores de acolhimento da conscin, pela consciex amparadora; as assins e desassins técnicas; o acolhimento técnico multidimensional especializado da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC);
o acolhimento das energias da Cognópolis; o acolhimento tarístico dos amparadores; o energossoma acolhedor da conscin atratora tarística.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo acolhedor equipin-equipex; o sinergismo amparador-assistente; o sinergismo assistido-assistente; o sinergismo autocognição–tares acolhedora; o sinergismo autodesassédio-heterodesassédio.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da aprendizagem assistencial ascender ao longo da escala evolutiva; o princípio cosmoético “aconteça o melhor
para todos”; o princípio do momento adequado da abordagem; o princípio “os afins se atraem”;
o princípio de não pensar mal dos outros facilitando o acolhimento tarístico; o princípio de
o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da complementariedade evolutiva; o princípio
da doação incondicional a favor de todos; o princípio da interdependência evolutiva.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética
(CPC) determinando o limite do assistido e do assistente.
Teoriologia: a teoria da saúde consciencial; a teoria da reurbex; a teoria da coevolução.
Tecnologia: a técnica do acolhimento-orientação-encaminhamento; a técnica do abraço
energético; a técnica da dupla evolutiva; a técnica da tenepes; a técnica da sintonia fina com
o amparador; a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas da consciencioterapia; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da impactoterapia; a técnica consciencioterápica do acolhimento, promovendo a acalmia íntima das autodefesas.
Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia sendo aprendiz do acolhimento tarístico; o voluntário da consciencioterapia; o voluntário large; o voluntário do programa do acolhimento aos intermisivistas; o acolhimento tarístico entre os voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico do EV; o acolhimento da equipex dos laboratórios conscienciológicos.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos
Conscienciômetras; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito da autobagagem holobiográfica no acolhimento tarístico; o efeito
saudável das energias equilibradas do cardiochacra; o efeito da desassedialidade gerando mais
assistentes lúcidos; o efeito da desperticidade no auto e heteracolhimento tarístico; o efeito da
sedução holochacral cosmoética; o efeito da força presencial do assistente; a geração de antago-
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nismo enquanto efeito negativo da tares apressada; o efeito positivo da preparação do terreno na
explicitação dos fatos e parafatos; a manutenção da ferida aberta enquanto efeito negativo da
tacon; o efeito do uso do autodiscernimento cosmoético na evitação do estupro evolutivo; o efeito
das recins na qualificação da assistência tarística; os efeitos das energias conscienciais positivas
no acolhimento fraterno; o efeito transformador da palavra terapêutica.
Neossinapsologia: as neossinapses fraternas; as neossinapses adquiridas na alfabetização assistencial; as neossinapses adquiridas na auto e heteroconsciencioterapia; as neossinapses
do desperto; as neossinapses adquiridas com o abertismo à heterajuda; as neossinapses do Curso
Intermissivo geradoras de senso de interdependência assistencial tarística; as neossinapses adquiridas na convivência com Evoluciólogo.
Ciclologia: o ciclo acolhimento-esclarecimento-encaminhamento gerando resultado evolutivo; o ciclo multiexistencial promovendo os encontros de destino.
Enumerologia: o acolhimento pelos gestos; o acolhimento pelo olhar; o acolhimento pela voz; o acolhimento pelas energias; o acolhimento pela pensenidade; o acolhimento pelo ambiente; o acolhimento pela aceitação.
Binomiologia: o binômio tares-tacon; o binômio tares-paciência; o binômio heterajuda-autocura; o binômio tares-desassédio; o binômio doçura-austeridade; o binômio doutrinação–
–assédio mentalsomático; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação equipin-equipex no acolhimento tarístico; a interação com
o grupo evolutivo pós Curso Intermissivo, qualificando a assistencialidade; a interação assistente-assistido; a interação tares‒intervenção terapêutica; a interação autocognição-autodesassédio.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da tares na ampliação da conexão com amparadores; o crescendo alfabetização assistencial‒capacitação assistencial‒profissionalismo assistencial.
Trinomiologia: o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio tares–Para-História–assistência; o trinômio maternagem-acolhimento-tares.
Polinomiologia: o polinômio acolhimento-afeto-compreensão-esclarecimento; o polinômio assim‒iscagem lúcida–desassim‒assistência.
Antagonismologia: o antagonismo simpatia / antipatia; o antagonismo heteroconfiança
/ heterodesconfianca; o antagonismo emoção / transafetividade; o antagonismo egocentrismo infantil / liderança interassistencial; o antagonismo vergonha / autexposição; o antagonismo tares
(palavras e ações curativas) / tacon (palavras e ações consolativas).
Paradoxologia: o paradoxo de o acolhimento tarístico poder ser tarefa antipática; o paradoxo de o acolhimento tarístico precisar de 50% de autesforços do assistido; o paradoxo da
leveza das palavras com energias diretivas; o paradoxo da dor curativa; o paradoxo do ataque
extrafísico do assediador servir de atrator para o acolhimento da consciex pela equipe extrafísica.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao acolhimento interassistencial; a lei do maior esforço do assistido em acolher a tares.
Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a terapeuticofilia; a taristicofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a expectrofobia; a decidofobia; a recinofobia; a traforofobia; a assediofobia;
a comunicofobia; a informofobia.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização.
Maniologia: a mania de esquiva em receber heterajuda; a mania de nunca se sentir pronto(a) para assistir.
Mitologia: o mito de a tares sempre ser dolorosa; o mito da perfeição; o mito da heterocura; o mito do salvador da pátria.
Holotecologia: a interassistencioteca; a evolucioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conscienciocentrologia; a Taristicologia;
a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Acolhimentologia; a Terapeuticologia; a Vinculologia;
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a Conexologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapeuticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin tenepessista; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial multidimensional; a consciex assistida; a conscin assistida; o docente; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o verbetólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens intertaristicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens mentalssomaticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: acolhimento tarístico básico = o efetuado pela equipin e / ou equipex
por meio do uso de neoverpons alcançando reciclagens superficiais; acolhimento tarístico avançado = o efetuado pela equipin e / ou equipex por meio do uso de neoverpons avançadas alcançando
reciclagens profundas e definitivas.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da doação; a cultura do
antiindividualismo; a cultura da cooperatividade; a cultura do bem; a cultura da Cosmoética.
Fases. Sob a ótica da Acolhimentologia, eis 4 fases importantes no processo do acolhimento tarístico, em ordem lógica:
1. Investigação: acolhimento da consciência assistida através do abraço energético, objetivando a investigação das necessidades a serem atendidas.
2. Esclarecimento: por meio da intercomunicação o uso da dialética, lógica, razão, conteúdo empático e instrução.
3. Demonstração: o uso de posturas e ações reais promotoras de reciclagens e exposição da renovação pensênica a ser alcançada pelo assistido.
4. Liberação: a liberação e incentivo à autonomia do assistido junto às autocuras.
Terapeuticologia. A fim de acertar mais no acolhimento tarístico, o assistente deve priorizar as 3 posturas profiláticas relacionadas em ordem alfabética:
1. Análise de realidades e pararrealidades.
2. Retilinearidade pensênica.
3. Sobrepairamento autocrítico.
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Taxologia. Segundo a Assistenciologia, eis, por exemplo, 6 atividades utilizadas na
Conscienciologia, favoráveis ao acolhimento tarístico, em ordem alfabética:
1. Campos bioenergéticos.
2. Conscienciometria.
3. Consciencioterapia.
4. Docência.
5. Tenepes.
6. Verbetografia.
Evitações. Eis, em ordem funcional, 12 posturas imaturas a serem evitadas pelo assistente tarístico, em todas as dimensões:
01. Acepção de pessoas.
02. Fechadismo consciencial.
03. Pensar mal dos outros.
04. Postura trafarista.
05. Preconceito.
06. Vergonha.
07. Orgulho.
08. Arrogância.
09. Discriminação.
10. Impaciência.
11. Indelicadeza.
12. Truculência.
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 o acolhimento tarístico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
03. Aclimatação pré-tares: Taristicologia; Neutro.
04. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
05. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
06. Cointervenção tarística: Interassistenciologia; Neutro.
07. Empatia receptiva: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Epicentrismo tarístico neoverpônico: Verponologia; Homeostático.
09. Evoluciente: Consciencioterapia; Homeostático.
10. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Palavra-chave: Comunicologia; Neutro.
12. Paracablagem interassistencial: Tenepessologia; Homeostático.
13. Parafetividade terapêutica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
14. Qualificação da tares: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.

O ACOLHIMENTO TARÍSTICO REALIZADO PELA EQUIPIN
E / OU EQUIPEX PRECISA SER SEMPRE QUALIFICADO
PELA AUTOCOSMOÉTICA E A AUTOLUCIDEZ, PARA EVITAR OS ESTUPROS EVOLUTIVOS AO ASSISTIDO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou ser acolhido taristicamente? Qual
o nível do acolhimento tarístico empregado atualmente?
Bibliografia Específica:
1. Vieira; Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.594.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lour
des Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos;
14ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 326.

E. J. R.
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ACOLHIMENTO UNIVERSAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acolhimento universal é a postura, posicionamento ou condição da conscin lúcida, homem ou mulher, conciliadora e fraterna na recepção assistencial às demais consciências, intra ou extrafísicas, concedendo atenção resolutiva, sustentada pela autoortopensenização
e pelos princípios da Cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo acolhimento deriva do idioma Latim, accolligere, “acolher”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo universal procede também do idioma Latim, universalis, “geral; universal”. Surgiu no mesmo Século XIV.
Sinonimologia: 1. Acolhida assistencial global. 2. Atenção fraterna universal. 3. Recepção amigável global. 4. Apoio empático ilimitado. 5. Acolhimento despreconceituoso.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo acolher:
acolhedor; acolhedora; acolhença; acolhida; acolhido; acolhimento; acolhível; desacolhedor;
desacolhedora; desacolher; desacolhida; desacolhido; desacolhimento; paraacolhimento; pseudoacolhimento.
Neologia. As 3 expressões compostas acolhimento universal, acolhimento universal esporádico e acolhimento universal permanente são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Desacolhimento às consciências. 2. Desatenção às consciências.
3. Desamparo às consciências. 4. Acolhimento sectário. 5. Acolhimento xenofóbico. 6. Acolhida bairrista. 7. Acolhimento nacionalista.
Estrangeirismologia: a universal user embracement; a conscin large; a open mind;
o workaholism assistencial; a acolhida all around; a protean host; o evolutionary pacemaker;
o timing da assistência.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autabnegação cosmoética.
Coloquiologia. O ato de abrir a roda da inclusão.
Filosofia: o Universalismo; a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal empático; o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os autopensenes da multidimensionalidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a superação da pensenidade salvacionista; a superação do holopensene de competição; a higiene pensênica para manter
a autodefesa energética; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene da comunex
evoluída; o holopensene do Tertuliarium; o holopensene do campo energético amparado; o holopensene dos Cursos da Conscienciologia; os lucidopensenes; a manutenção da lucidopensenidade
durante o acolhimento; o holopensene da transafetividade; o holopensene do Serenão.
Fatologia: o acolhimento universal; a aquisição e sustentação do acolhimento universal;
a conduta cosmoética; o ato de saber conviver assistencialmente; a autopriorização fraternal; a autodisponibilidade assistencial; a atenção a quem chega; o acolhimento fraterno; a acolhida simpática; o refúgio afetivo; a escuta fraterna; a clínica ampliada e compartilhada entre profissionais da
saúde e usuários; a humanização; o Projeto Terapêutico Singular; o apoio no enfrentamento de
problemas; o auxílio ao outro na aquisição de autonomia; a grupalidade solidária; a busca da singularidade do indivíduo; o desenvolvimento das potencialidades; a associação das doenças aos
momentos de vida; a interassistência esclarecedora; a vida anticonflitiva; a abnegação cosmoéti-
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ca; o senso universalista; o abertismo consciencial; a cosmovisão conscienciológica; a maxiproéxis; a policarmalidade; a anticoerção geral; a produção de subjetividades autônomas e protagonistas; a corresponsabilidade; a solidariedade; o empoderamento; o vínculo; a promoção da igualdade e da equidade; a abordagem integral e a superação do olhar fragmentado; a convivência de ajuda e respeito mútuo; o autodiscernimento quanto ao tempo interassistencial durante a acolhida;
a plurirracialidade; a mundialização; a interdisciplinaridade; a transdisciplinaridade; a metadisciplinaridade; a multidisciplinaridade; a megaporta assistencial; o cosmopolitismo; a adesão ao fluxo do Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vivência multidimensional; o paraacolhimento universal; o acoplamento com o amparo extrafísico antes do atendimento; a inspiração dos amparadores extrafísicos de função nas abordagens interassistenciais;
a autoconscientização multidimensional (AM); o desbloqueio do cardiochacra do assistente promovendo a qualificação assistencial; a excelência do uso das energias conscienciais (ECs); a soltura energossomática; o acolhimento assistencial extrafísico pela equipex; a importância do energossoma saudável do assistente no acolhimento; a soltura mentalsomática; o acolhimento na iscagem extrafísica da consciex enferma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial multidimensional; o sinergismo das
ações assistenciais multidimensionais; o sinergismo interassistencial da equipe multidisciplinar
favorecendo o acolhimento; o sinergismo interassistencial progressivo equipe acolhedora–conscin; o sinergismo decorrente da intercompreensão entre assistente e assistido; o sinergismo amparo de função–assistente; o sinergismo da interassistencialidade.
Principiologia: o princípio da equanimidade.
Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC); o código de convivialidade; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da saúde consciencial; a teoria da megafraternidade; a teoria da
evolutividade em grupo; a teoria do paradigma consciencial; as neoteorias conscienciológicas.
Tecnologia: as técnicas de assistência mentalsomática ou tarística; a técnica do acolhimento cosmoético; a técnica das práticas humanizadoras; as técnicas do Universalismo; a técnica da autopensenização avançada; a técnica desdramatizadora do “ainda não era desta vez”;
a técnica de autodesassédio de contar de 1.000 para trás em outra língua associando ao EV; as
técnicas da projetabilidade lúcida; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado da saúde; os voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Egocarmologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Profissionais da Saúde; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Pensenologistas; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito das energias acolhedoras; o efeito da autodisponibilidade acolhedora; o efeito interassistencial do acolhimento; os efeitos evolutivos do método de informar sem
desejar convencer; os efeitos surpreendentes das ações tarísticas; o efeito do amparo extrafísico
ao acolhimento; o efeito bumerangue das autopensenizações altruístas; o efeito halo interdimensional da assistência extrafísica; o efeito halo da teática interassistencial; os efeitos cosmoéticos
da convivência diária junto ao grupo evolutivo; os efeitos da conscientização geopolítica grupal
na convivência interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade; as neossinapses necessárias às novas funções; o abertismo consciencial para neoapreensões das pararre-
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alidades por meio de neossinapses; as neossinapses dos ganchos paradidáticos da Heuristicologia.
Enumerologia: a assistência para todos; a escuta incondicional para todos; o vínculo
megafraterno para todos; a acolhida para todos; o direito à evolução garantido para todos; o cuidado garantido para todos; a Cosmoética norteando as ações pró-evolutivas para todos.
Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio tacon-tares; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio tenepes-ofiex; o binômio admiração-discordância; o binômio resiliência-exemplarismo; o binômio autodesassedialidade-interassistencialidade; o binômio megaoportunidade evolutiva–megarresponsabilidade interconsciencial; o binômio profissionalismo–colaboração interprofissional.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o crescendo assistido-assistente; o crescendo interassistencial identificação
da demanda–ato interassistencial; o crescendo tarefas proexológicas exitosas–paratarefas de
amparador; o crescendo egoísmo-altruísmo; o crescendo repressão-desrepressão; o crescendo
apego anticosmoético–desapego cosmoético; o crescendo paradigma convencional–paradigma
consciencial.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio gregarismo-individualismo-universalismo; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia; o trinômio conhecimento-reponsabilidade-exemplarismo; o trinômio assimilação-assistência-desassimilação; o trinômio postura antiqueixa–desdramatização–superação do domínio subcerebral;
o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio autoposicionamento cosmoético–autodisponibilidade–amparabilidade–interassistencialidade; o polinômio conscienciológico anticatequese-antidogmática-antidoutrinação-antiinculcação; o polinômio autorreeducação física–autorreeducação bioenergética–autorreeducação emocional–autorreeducação intelectual–autorreeducação pensênica.
Antagonismologia: o antagonismo acolhimento prioritário / pseudoacolhimento; o antagonismo saúde / doença; o antagonismo tarístico agradar a muitos / reeducar os interessados;
o antagonismo informador de verpons / impositor de ideias; o antagonismo inserção evolutiva
/ exclusão evolutiva; o antagonismo vontade de acertar / medo de errar; o antagonismo cosmovisão / monovisão.
Paradoxologia: o paradoxo de a evolução individual somente existir em grupo; o paradoxo evolutivo de caminhar no contrafluxo social para entrosar-se no fluxo do Cosmos; o paradoxo evolutivo de o êxito de 1 ser o êxito de todos; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo da aparente solidão intrafísica.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia;
a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a sociocracia; a Política Nacional
de Humanização (PNH); a política mundial da Organização das Nações Unidas (ONU); a política
global da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Legislogia: a lei evolutiva da interassistencialidade; a lei do maior esforço pessoal interassistencial; a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a conscienciofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a interaciofilia; a comunicofilia; a mentalsomatofilia; a evoluciofilia. O neofilismo cosmovisiológico.
Fobiologia: a nosofobia; a biofobia; tanatofobia; a autossuperação da assistenciofobia;
a erradicação da sociofobia; a supressão da errofobia; o travão da autexposiofobia.
Sindromologia: a síndrome de burnout; a síndrome de esgotamento; a síndrome do
exaurimento energossomático; a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a mania de queixa; a mania de não aceitar ajuda; a egomania; a narcisomania.
Mitologia: a Mitologia Religiosa; os mitos da superioridade racial; o mito da possibilidade de autevolução sem autesforço; o mito da compatibilização absoluta entre consciências.
Holotecologia: a interassistencioteca; a consciencioteca; a consciencioterapeuticoteca;
a cosmoeticoteca; a diplomacioteca; a convivioteca; a voluntarioteca; a proexoteca; a autodiscernimentoteca; a despertoteca; a mentalsomatoteca; a determinoteca; a evolucioteca.
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Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Comunicologia; a Psicologia; a Sociologia; a Antropologia; a Terapeuticologia; a Vinculologia; a Conexologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
benevolens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens mentalsomaticus;
o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens offiexista; o Homo
sapiens despertus, o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens cosmicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: acolhimento universal esporádico = a autovivência pessoal, intermitente,
da recepção interassistencial às demais consciências, aplicando os recursos do parapsiquismo e da
Cosmoética; acolhimento universal permanente = a autovivência pessoal, ininterrupta, da recepção interassistencial às demais consciências, aplicando os recursos do parapsiquismo e da Cosmoética.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da doação; a cultura do antiindividualismo; a cultura da cooperatividade; a cultura do bem; a identidade multicultural da
consciência; a Multiculturologia Conscienciológica; a Culturologia da Parapercepciologia Interassistencial; a cultura da prestação de assistência multidimensional; o mix paracultural embasando o Universalismo; a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da Cosmoética; a cultura avançada da Holomaturologia Interassistencial.
Caracterologia. Sob a ótica da Cuidadologia, eis 4 etapas gradativas para a conquista da
competência interassistencial universalista:
1. Acolhimento intrafísico inicial. Percepção das demandas intrafísicas das demais
consciências mas ainda escolhe quais irá assistir.
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2. Acolhimento intrafísico pleno. Assistência às consciências intrafísicas sem fazer
acepção de pessoas.
3. Acolhimento extrafísico. Percepção das demandas extrafísicas das demais consciências e inicia a receptividade universal.
4. Acolhimento universal. A partir da autoqualificação energética, parapsíquica e cosmoética, a consciência passa a assistir as demandas intra e extrafísicas das demais, adquirindo
a cosmovisão multidimensional atacadista.
Tabelologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, tabela com 12 categorias de contrapontos entre condições facilitadoras e dificultadoras do
desenvolvimento do acolhimento universal:
Tabela – Contraponto Condições Facilitadoras / Condições Dificultadoras
Nos

Condições Facilitadoras

Condições Dificultadoras

01.

Autodomínio energético

Descompensação energética

02.

Convívio evolutivo

Convívio egoico

03.

Empatia

Apatia

04.

Escuta ampliada

Escuta desatenta

05.

Gratidão

Incompreensão

06.

Hábitos saudáveis

Vícios

07.

Ortopensenidade

Patopensenidade

08.

Proatividade

Defensividade

09.

Protagonismo

Vitimização

10.

Responsabilidade

Culpa

11.

Serenidade

Precipitação

12.

Sigilo

Fofoca
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 o acolhimento universal, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Acolhimento hospitalar: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Acolhimento psiquiátrico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Acolhimento tarístico: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
08. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Autovivência pró-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
10. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
12. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
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13. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Sincretismo consciencial: Pensenologia; Neutro.
15. Voluntariado conscienciocêntrico autorreeducativo: Experimentologia; Homeostático.

O ACOLHIMENTO UNIVERSAL É A DOAÇÃO GENERALISTA E ATACADISTA DOS RECURSOS ASSISTENCIAIS EMPREGADOS NAS RESOLUÇÕES COSMOÉTICAS A FAVOR
DAS DEMAIS CONSCIÊNCIAS, INTRA E EXTRAFÍSICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, analisa o grau de autocomprometimento cosmoético quanto ao polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento nas demandas interassistenciais recebidas? A postura acolhedora universal é esporádica ou permanente?
M. C. S.
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ACOMODAÇÃO MIMÉTICA
(AUTOMIMETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acomodação mimética é a escolha pessoal, antievolutiva, de a conscin
vulgar se aninhar em zona de conforto improdutiva, repetindo o passado dos hábitos rebarbativos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo acomodação vem do idioma Latim, acomodatio, “acomodação;
conformidade; justa disposição de algo; relação exata; indulgência; espírito de acomodamento dos
magistrados”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo mimético deriva do idioma Grego, mimétikós,
“que tem talento para imitar; imitador”, provavelmente por influência do idioma Francês, mimétique, “relativo ao mimetismo”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Acomodação automimética. 2. Acomodamento mimético. 3. Autoacomodação reiterada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo acomodação: acomodabilidade; acomodada; acomodadiço; acomodado; acomodador; acomodadora;
acomodadura; acomodamento; acomodar; acomodatício; acomodatismo; acomodativo; acomodável; acômodo; acomodometria; acomodométrico; acomodômetro; desacomodada; desacomodado; desacomodar; desacomodável; reacomodação; reacomodada; reacomodado; reacomodar.
Neologia. As 3 expressões compostas acomodação mimética, acomodação mimética
curta e acomodação mimética devastadora são neologismos técnicos da Automimeticologia.
Antonimologia: 1. Dinamismo mimético. 2. Dinamismo autodidático. 3. Dinâmica automimética.
Estrangeirismologia: o apego à selfperformance conhecida na fuga ao autenfrentamento
do desconhecido; a revivência monopolizadora de flashbacks improdutivos.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da renovação e reciclagem dos hábitos pessoais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal mimético; os mimeticopensenes; a mimeticopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os paleopensenes;
a paleopensenidade; o autenraizamento na própria fôrma holopensênica estagnante.
Fatologia: a acomodação mimética; o aninhamento pessoal na zona de conforto; a tentação do mais fácil; a vida na retranca; o repeteco existencial inútil; o amoldamento pessoal patológico à vida intrafísica; a existência oxidada pela comodidade traiçoeira; o valor e aplicação das
crises de crescimento; os fatos acomodatícios.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os refluxos de tendência inoportuna de retrovidas;
as autorretrocognições inconvenientes reproduzidas nas vivências atuais; a força das retrocondutas doentias anulando as neocondutas evolutivas incipientes; a pressão extrafísica dos assediadores do passado; a estadia na Baratrosfera consolidando os automimetismos patológicos; as paratécnicas do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático para profilaxia das patomimeses.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio mimético do mais do mesmo.
Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo as omissões deficitárias.
Tecnologia: a técnica de eliminação de mimeses dispensáveis; a técnica de prevenção
das recidivas automiméticas; a aplicação da técnica da Cosmoética Destrutiva quando prescrita
pela equipex amparadora.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia.
Efeitologia: os efeitos da covardia evolutiva; os efeitos paralisantes do medo de errar;
os efeitos regressivos da esquiva à recin; o efeito do antidiscernimento quanto ao melhor para
a autevolução (carência da inteligência evolutiva (IE).
Neossinapsologia: o empobrecimento cognitivo pela escassa formação de neossinapses.
Ciclologia: o empenho holossomático necessário no corte do ciclo vicioso de patomimeses multiexistenciais.
Enumerologia: a água com açúcar em vez da verpon; a tacon em vez da tares; a Religião
em vez da Ciência; o eufemismo em vez da explicitação; o ato a partir do psicossoma em vez do
ato a partir do mentalsoma; a ação de fazer média em vez da ação evolutiva antipática; a condição
de deixar como está em vez da Cosmoética Destrutiva.
Binomiologia: o binômio hábitos cristalizados–rotinas engessadas; o binômio interiorose-apriorismose; o binômio autoperdoamento-heteroimperdoamento; o binômio egão-orgulho na
evitação da jejunice inevitável em neocontextos.
Interaciologia: a interação autocomplacência-acriticismo; a interação fechadismo
consciencial–sedentarismo pensênico.
Crescendologia: o crescendo patológico incompléxis-melin-melex.
Trinomiologia: o trinômio comodismo-conservadorismo-tradicionalismo; o trinômio
adinamia existencial–anorexia intelectual–castração cognitiva.
Polinomiologia: o polinômio emoções miméticas–posicionamento ultrapassado–comportamento contraproducente–autexpressão estagnada.
Antagonismologia: o antagonismo patomimese / ortomimese; o antagonismo autodespriorização mimética / aspiração autevolutiva; o antagonismo acomodação automimética / repetição paciente.
Paradoxologia: o paradoxo da conduta evolutiva em retrovida tornada mimética e antievolutiva no contexto da vida atual.
Politicologia: a má política de deixar como está para ver como fica.
Legislogia: a lei do menor esforço mantendo os autoplágios mecanizados.
Filiologia: a hedonofilia.
Fobiologia: a neofobia; a recinofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização consciencial; os riscos do cérebro sem
desafios para a síndrome de Alzheimer.
Maniologia: a nostomania.
Holotecologia: a nosoteca; a criticoteca; a absurdoteca; a mitoteca; a oniroteca;
a cognoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Automimeticologia; a Mesmexologia; a Marasmologia; a Antirrecexologia; a Antievoluciologia; a Antipriorologia; a Autodiscernimentologia; a Parapatologia;
a Somatologia; a Cerebrologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
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Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens pathomimeticologus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo
sapiens sonniator; o Homo sapiens autophagiarius; o Homo sapiens apriorota; o Homo sapiens
autobsessus; o Homo sapiens antiproexis.
V. Argumentologia
Exemplologia: acomodação mimética curta = a do jovem, rapaz ou moça, ainda inexperiente, na fase da juventude, mas reagindo evolutivamente depois na meia-idade física; acomodação mimética devastadora = a da conscin, na terceira idade, vítima explícita da melin.
Culturologia: a paleocultura; a interação idiotismos culturais–mimeses culturais; a cultura da Recexologia.
Perdologia. A evitação doentia de experiências inéditas acarreta prejuízos para a personalidade exemplificados através dos 3 respectivos efeitos nos traços conscienciais, aqui dispostos
na ordem lógica:
1. Trafores desconhecidos: a falta de novas oportunidades de autexpressão impede
o afloramento de trafores inexplorados nesta existência.
2. Trafares fortalecidos: o autorrevezamento patológico propicia a fixação de trafares
ainda inatacados.
3. Trafais perpetuados: a ausência de novas vivências dificulta a aquisição de habilidades ainda não conquistadas.
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 acomodação mimética, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
03. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
04. Andaime consciencial: Evoluciologia; Nosográfico.
05. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
06. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
07. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
08. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
09. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
10. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
11. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
12. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
13. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
14. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
15. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

A CONDIÇÃO DA AUTOACOMODAÇÃO MIMÉTICA NA VIDA INTRAFÍSICA, DE QUALQUER NATUREZA OU MODALIDADE DE MANIFESTAÇÃO, NÃO ENCONTRA NENHUM
RESPALDO LÓGICO NO DISCERNIMENTO AUTEVOLUTIVO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, sofreu ou sofre algum surto de acomodação mimética na cotidianidade diuturna? Por qual razão?
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ACOMPANHANTE PARAPSÍQUICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acompanhante parapsíquico é a consciência, conscin homem ou mulher,
ou consciex com paravisual de homem ou mulher, estando, ficando ou seguindo junto, por algum
tempo, a conscin sensitiva, assistente, buscando alguma renovação emocional ou parapsíquica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo acompanhante vem do idioma Latim, accompaniare, de compania,
“conjunto de pessoas que comem seu pão juntamente”. Surgiu no Século XV. O elemento de
composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo
psíquico deriva também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos,
à alma”, de psykhé, “alma como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu
no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Acompanhador parapsíquico; acompanhadora parapsíquica. 2. Acompanhante extrafísica; acompanhante extrafísico. 3. Acompanhante intrafísica; acompanhante
intrafísico. 4. Acompanhador extrafísico; acompanhadora extrafísica. 5. Acompanhador intrafísico; acompanhadora intrafísica. 6. Companhia parapsíquica.
Arcaismologia. Eis o termo popular, obsoleto, para acompanhante parapsíquico: encosto.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo acompanhante: acompanhada; acompanhadeira; acompanhado; acompanhador; acompanhadora; acompanhamento; acompanhar; acompanhável; desacompanhada; desacompanhado; desacompanhamento; desacompanhar.
Neologia. As 4 expressões compostas acompanhante parapsíquico, acompanhante parapsíquico sutil, acompanhante parapsíquico leve e acompanhante parapsíquico pesadão são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Conscin acompanhada. 2. Conscin desacompanhada. 3. Sensitiva
veterana; sensitivo veterano. 4. Assistente interconsciencial. 5. Cuidador parapsíquico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das exteriorizações das energias conscienciais (ECs) assistenciais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Selecionemos as companhias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autoparapsiquismo; as interfusões pensênicas.
Fatologia: o ambiente intrafísico; a invasão da intraconsciencialidade da conscin; a intencionalidade assistencial; as autexemplificações; os fatos; os fenômenos; a transposição das barreiras intraconscienciais; a recomposição dos caminhos alheios; a autonomia compartilhada da
conscin interassistencial; o analogismo cuidador de demente–cuidador de consciex; o analogismo
com a dupla gestante-feto; a Impactoterapia Prática.
Parafatologia: as confrontações energéticas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV); o encapsulamento energético e parapsíquico;
a autodisponibilidade parapsíquica; as retrocognições; a dissecção recíproca de duas consciências;
os parafatos; os parafenômenos; a manutenção dos trabalhos da ofiex pessoal; os episódios paraterapêuticos; o resgate de consciências; as paracatarses.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo força presencial da conscin–força presencial do amparador extrafísico.
Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial.
Codigologia: o código de Ética Multidimensional.
Teoriologia: a teoria do amparo interconsciencial; a teoria da inseparabilidade grupocármica.
Tecnologia: as técnicas consciencioterápicas específicas do autodesassédio.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: o efeito contagiante do heteroparapsiquismo.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoaquisições cognitivas através do novo amparador da tenepes.
Ciclologia: o ciclo de primeneres (cipriene); o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos.
Binomiologia: o binômio conscin-consciex; o binômio anfitrião-hóspede; o binômio
conscin-trator–conscin-reboque.
Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio (trio) tenepessista-amparador-assistido; o trinômio
projetor lúcido–epicon lúcido–ser desperto; o trinômio proéxis-compléxis-maximoréxis.
Polinomiologia: o polinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo–casal parapsíquico.
Politicologia: a parapsicocracia (Cognópolis); a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da interassistencialidade da proéxis.
Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a queda das parapsicofobias milenares.
Maniologia: o desmonte das teomanias milenares.
Mitologia: a queda dos mitos milenares.
Holotecologia: a voluntarioteca; a autopesquisoteca; a parapsicoteca; a comunicoteca;
a convivioteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Paracerebrologia; a Parapercepciologia;
a Conviviologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Parafenomenologia; a Parapatologia; a Recexologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acompanhante parapsíquico; o parceiro eventual; o coterapeuta;
o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acompanhante parapsíquica; a parceira eventual; a coterapeuta; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicólo-
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ga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens coadjutor.
V. Argumentologia
Exemplologia: acompanhante parapsíquico pesadão = a consciex assediadora; acompanhante parapsíquico leve = a consciex assistida; acompanhante parapsíquico sutil = a consciex
amparadora.
Caracterologia. Segundo a Parapercepciologia, eis, na ordem funcional, os 4 tipos de
acompanhantes parapsíquicos, mais comuns, da conscin, homem ou mulher, lúcida, sensitiva, interassistencial:
1. Consciex amparadora: sadia, com paravisual de homem ou mulher, dedicada à interassistencialidade ou ao amparo de função, apresentando óbvia afinidade com a conscin assistida
ou amparada, formando a dupla de consciências assistenciais.
2. Consciex assediadora: doente com paravisual de homem ou mulher, seja consener,
satélite de assediador ou intrusor franco interessado, consciente ou inconscientemente, nas energias conscienciais da conscin, autointitulando-se credor e reivindicando ressarcimento emocional
ou afetivo, de algum modo parapatológico. Tal parapersonalidade patológica pode ser mero guia
amaurótico ou até ex-parente dessomado da conscin assistente.
3. Consciex assistida: ex-assediador, na fase de conversão ou de paraconvalescença,
convivendo, acompanhando e testemunhando a exemplificação da vida intrafísica da conscin sensitiva, assistente, a fim de entender e renovar a própria necessidade de reciclagem intraconsciencial (recin), passando da condição de guia amaurótico, consener ou assediador para a condição de
paraconvalescente. A consciex pode ter estado internada recentemente na ofiex da conscin assistente, ofiexista, e estar também acompanhada por 1 ou 2 compassageiros evolutivos extrafísicos.
4. Conscin assistida: pessoa convidada a acompanhar o sensitivo, assistente, homem ou
mulher, por exemplo, durante 2 dias, mais na intimidade, com o objetivo de entender os mecanismos das manifestações pensênicas, parapsíquicas, e os intercâmbios multidimensionais em desenvolvimento. Neste caso, a conscin assistente, além da assistência do amparador extrafísico, há de
possuir evidente autoconfiança e autossuficiência na interassistencialidade com a tacon e a tares.
Em algumas ocorrências, aqui, pode ocorrer verdadeiro defloramento energético e parapsíquico
da conscin assistida.
Paratecnologia. Do ponto de vista da Autopesquisologia, a técnica avançada da assistência ao acompanhante parapsíquico tem relação direta com as práticas da tenepes, a manutenção
teática da ofiex, e, logicamente, só deve ser aplicada, de modo ideal, por quem sabe promover,
por exemplo, os auto e heterencapsulamentos energéticos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o acompanhante parapsíquico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
2. Apoiante: Conviviologia; Neutro.
3. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
4. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
5. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
6. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
7. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.

O ACOMPANHANTE PARAPSÍQUICO DE QUALQUER
NATUREZA É COMPANHEIRO DE INESTIMÁVEL VALOR
EVOLUTIVO PARA A CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, COM AUTODISCERNIMENTO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você já se conscientizou plenamente da condição evolutiva inevitável
de anfitrião de acompanhantes parapsíquicos? Como se sai no desempenho dessa tarefa?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 164 e 686.
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ACONCHEGO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aconchego é o ato ou efeito de aconchegar, o acolhimento ou amparo físico junto a alguém ou algo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo a provém do idioma Latim, ad, “em direção a; aproximação”.
A palavra conchegar procede do mesmo idioma Latim, complicare, “enrolar; encaracolar; enroscar; agachar-se; encolher-se; acocorar-se”. Apareceu no Século XVI. O termo aconchego surgiu
no Século XX.
Sinonimologia: 01. Conchego. 02. Comodidade. 03. Aconchego animal. 04. Aconchego infantil. 05. Aconchego psicossomático. 06. Conforto físico. 07. Conforto moral.
08. Acolhimento fraternal; afeição; carinho. 09. Receptibilidade calorosa. 10. Efusividade; sensibilidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo aconchego:
aconchegada; aconchegado; aconchegador; aconchegadora; aconchegante; aconchegar; aconchegativa; aconchegativo; conchegada; conchegado; conchegar; conchegativa; conchegativo;
conchego; desaconchegada; desaconchegado; desaconchegador; desaconchegadora; desaconchegamento; desaconchegante; desaconchegar; desaconchegável; desaconchego; desconchegado; desconchegar; desconchego.
Neologia. As duas expressões compostas aconchego fisiológico e aconchego patológico
são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 01. Desaconchegado; desaconchego. 02. Desconchegado; desconchego. 03. Aspereza; desafeição; egocentrismo; insensibilidade. 04. Desumanidade; hostilidade; misantropia. 05. Receptividade gélida; repúdio; xenofobismo. 06. Desconforto físico; psicose pós-parto. 07. Desconforto moral. 08. Universalismo humanista. 09. Universalismo adulto. 10.
Universalismo mentalsomático.
Estrangeirismologia: o aparato sensorium; o holding do tato da mãe; a happy hour;
o attachment; o shelter.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao tato.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da afetividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o predomínio do sen.
Fatologia: o aconchego; o aconchego doador; o aconchego receptor; o aconchego psicossomático; o aconchego mentalsomático; o instinto subumano; a maternagem; a lactância;
a amamentação natural; a primeira infância; a segunda infância; a pré-adolescência; a quarta idade humana; a assistência social; a assistência pública; os serviços da maternidade; o berçário;
a zona de conforto pessoal; o conforto do lar; o aconchego do ninho; o aconchego dos avós; o ambiente descontraído; a doçura das palavras aconchegantes; o aconchego psicológico; o aconchego
pedagógico; o acolhimento fraterno; o conforto presencial; a compensação afetiva; o aconchego
do dormitório; o aconchego da base intrafísica; o conforto hospitalar; a assistência pós-operatória
pela família; o aconchego no inverno; a assistencialidade; o humanitarismo; a solidariedade;
a afetividade calorosa; o acolhimento fervoroso; o abraço efusivo; a fase pós-parto; o carinho
aconchegante do lar; o agasalho; o bem-estar; o calor humano; a calentura; a proteção; o arrimo;
o abrigo confortável; a comodidade física satisfeita; a intimidade tranquila; o ambiente acolhedor;
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a sensação de segurança; a sedução; a irresistibilidade; a carência afetiva; a autossegurança; o carneirismo; a interiorose; o endosso sentimental; a ratificação afetiva; o apoio emocional; o comprazimento; o megatrafor do altruísmo; a tarefa da consolação (tacon); a oxitocina como sendo
a substância do aconchego; a abnegação cosmoética; os Codependentes Anônimos (CoDA).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo extrafísico de função; o paravínculo; o extrapolacionismo parapsíquico; o psicossoma na condição de paracorpo dos desejos; as Centrais Extrafísicas.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Enumerologia: a benignidade; a generosidade; a beneficência; a magnanimidade; o amparo; o fraternismo; a filantropia.
Binomiologia: o binômio mãe-filho; o binômio afetividade-sexualidade; o binômio autodiscernimento-afetividade; o binômio rejeição ao aconchego–autismo; o binômio aconchego
doador–aconchego receptor.
Trinomiologia: o trinômio animalidade-aconchego-psicossomaticidade; o trinômio humanidade-universalismo-mentalsomaticidade.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo aconchego receptor / universalismo doador; o antagonismo amor doador / amor credor.
Politicologia: a democracia direta; a lucidocracia; a assistenciocracia.
Filiologia: a zoofilia; a familiofilia; a conviviofilia; a duplofilia; a sociofilia; a energofilia; a gregariofilia.
Fobiologia: a antropofobia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome do canguru (a tríade mãe-filho-família; o kidult); a síndrome do medo; a síndrome do ninho vazio.
Holotecologia: a brinquedoteca; a psicossomatoteca; a energossomatoteca; a convivioteca; a somatoteca; a gregarioteca; a sociologicoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Energossomatologia; a Intrafisicologia;
a Neonatologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Grupocarmologia; a Vivenciologia; a Conscienciometrologia; a Assistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin minipeça assistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o recém-nascido; o neonato; o amparador extrafísico; o evoluciólogo; o filhinho de papai.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a recém-nascida;
a neonata; a amparadora extrafísica; a evolucióloga; a filhinha de mamãe.
Hominologia: o Homo sapiens effusivus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens
benevolens; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens acceptator; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens benevolus.
V. Argumentologia
Exemplologia: aconchego fisiológico = o holopensene, clima ou atmosfera de carinho
da maternidade entre a mãe e o recém-nascido; aconchego patológico = o holopensene, clima ou
atmosfera de pseudocarinho na estrutura das artimanhas das demagogias e lavagens subcerebrais
de todas as origens e naturezas.
Culturologia: a cultura da não-violência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o aconchego, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
03. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
04. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
06. Comodismo piegas: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
09. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
10. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.

POR TRÁS DE TODA DOAÇÃO DE ACONCHEGO IMPORTA, PRIMEIRAMENTE, FAZER A IDENTIFICAÇÃO DA REAL
INTENCIONALIDADE DO PROMOTOR OU PROMOTORA,
SE SURGE EM BASES COSMOÉTICAS OU PATOLÓGICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda carece de algum tipo de aconchego receptor? Em quais injunções existenciais?
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ACONCHEGO BOTÂNICO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aconchego botânico é o ato ou efeito de a conscin lúcida aconchegar-se
voluntária e conscientemente à Natureza, à Botânica, à flora e ao verde na vivência intrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo a provém do idioma Latim, ad, “em direção a; aproximação”.
A palavra conchegar procede do mesmo idioma Latim, complicare, “enrolar; encaracolar; enroscar; agachar-se; encolher-se; acocorar-se”. Apareceu no Século XVI. O termo aconchego surgiu
no Século XX. O vocábulo botânico deriva do idioma Grego, botanikós, “relativo a ervas, a plantas”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Aconchego verde. 2. Aconchego ecológico.
Neologia. As 3 expressões compostas aconchego botânico, aconchego botânico doméstico e aconchego botânico condominial são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Vida antibotânica. 2. Vida antiecológica.
Estrangeirismologia: o attachment à Natureza; o regnum hominis.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da convivência intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal junto à Natureza; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os fitopensenes; a fitopensenidade; os protopensenes; a protopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o exame da fitodiversidade favorecendo a mudança do bloco autopensênico; as plantas medicinais fomentando o holopensene assistencial; as plantas aromáticas intensificando o holopensene ambiental acolhedor.
Fatologia: o aconchego botânico; a vida com a Natureza; a Flora; a Fauna; as flores; os
frutos; o pomar; o jardim; os insetos; os pássaros; os animais domésticos; a residência afogada no
verde; o cenário natural idílico; o santuário ecológico; o horto florestal; o paisagismo; o jardim
botânico; o jardim rústico; o jardim temático; o jardim de inverno; o labirinto vegetal; as plantas
nativas; as plantas exóticas; as plantas aquáticas; as plantas ornamentais; as plantas perenes; as
plantas atratoras de borboletas; as plantas atratoras de beija-flores; a descaracterização do monopólio do asfalto e da alvenaria; a frieza da alvenaria amenizada por árvores e trepadeiras; o exemplo interassistencial das árvores porta-ninhos; a descontração e o acolhimento da atmosfera vegetal favorecendo o abertismo consciencial; o sândalo perfumando o machado do assassino das
plantas; os riachos; os bosques do condomínio; as hortas particulares; os alimentos orgânicos;
a residência no andar térreo; a eliminação dos degraus e das quinas; as moradias plurifamiliares;
as coberturas vegetais; a colheita pessoal das frutas; a dieta frutariana; o mangueiral; o laranjal;
o jaboticabal; o milharal; o enclave rural no perímetro urbano da cidade média; os condomínios
do Bairro Cognópolis em Foz do Iguaçu; o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a ectoplastia; o fitoectoplasma ou ectoplasma botânico, vegetal;
o revigoramento bioenergético pela jardinagem; o reavivamento da sensibilidade do mato na
conscin casca grossa; a descoincidência parapsíquica propiciada pela intensa estimulação sensorial da Natureza quando exuberante; a potencialização energética patrocinada pela paraflora.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Homem-Natureza; o sinergismo ectoplástico fitoenergias-geoenergias-hidroenergias-aeroenergias-zooenergias-hominenergias.
Principiologia: o princípio da descrença; o congraçamento permanente com os princípios conscienciais diversificados.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) implantando o respeito a toda forma de vida.
Tecnologia: a técnica de acoplamento energético com a Natureza.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade através da Bioenergologia ao ar livre.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Botânicos; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito acolhedor da Botânica em humanos, subumanos e consciexes;
o efeito desassediador da contemplação da beleza e da harmonia na paisagem natural; o efeito
amplificador da ectoplasmia na tenepes realizada próxima à vegetação.
Ciclologia: o ciclo vital botânico auxiliando a compreensão da Seriexologia; o ciclo sazonal botânico auxiliando a compreensão da Cronoevoluciologia; o ciclo vegetal sementeira-colheita auxiliando a compreensão da Holocarmologia.
Enumerologia: a despoluição atmosférica; a leveza paisagística; o conforto visual;
o abrigo solar; o refrigério climático; o relaxe holossomático; o reequilíbrio consciencial.
Binomiologia: o binômio cósmico consciência-energia; o binômio aconchego doador–
–aconchego receptor; o binômio claridade-ventilação.
Interaciologia: o equilíbrio ecológico na interação flora-fauna; a interação pomar-horta; a interação jardim-quintal; a interação primener–mão boa.
Trinomiologia: o trinômio animalidade-aconchego-psicossomaticidade; o trinômio humanidade-universalismo-mentalsomaticidade; o trinômio fitoconvivialidade-zooconvivialidade-hominiconvivialidade; o trinômio flores-frutos-folhas; o trinômio pró-bem-estar cores-aromas-frescor; o trinômio pró-relaxamento sadio água fresca–ar puro–sombra aprazível.
Antagonismologia: o antagonismo aconchego receptor / universalismo doador; o antagonismo dedo verde / dedo marrom; o antagonismo plantas medicinais / plantas tóxicas.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis).
Legislogia: as leis municipais; as leis condominiais; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a fitofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a fitofobia.
Holotecologia: a cognopoliteca; a evolucioteca; a sociologicoteca; a convivioteca;
a geopoliticoteca; a experimentoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ecologia; a Botanicologia; a Proxêmica;
a Condominiologia; a Geopoliticologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Somatologia; a Experimentologia; a Urbanologia; a Evoluciologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin frutariana.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o fitófilo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a fitófila.
Hominologia: o Homo sapiens protector; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens
felix; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens acceptator; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens herbarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: aconchego botânico doméstico = a ligação da vivência com a Natureza
por meio de casa isolada; aconchego botânico condominial = a ligação da vivência com a Natureza no âmbito de condomínio moderno.
Culturologia: a cultura teática da Ecologia; a Multiculturologia da Omniconviviologia.
Terapeuticologia: a Fitoterapia.
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 o aconchego botânico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
03. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
04. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
05. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
06. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
07. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Conscin frutariana: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
11. Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
12. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
13. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.
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A VIVÊNCIA DIRETAMENTE COM A NATUREZA, POR
MEIO DO ACONCHEGO BOTÂNICO, EXIGE AS CARACTERÍSTICAS DO TEMPERAMENTO DE MAIOR ABERTURA CONSCIENCIAL POR PARTE DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive com aconchego botânico ou imerso na selva de pedra da alvenaria e do asfalto? Você carece de alguma reciclagem existencial neste particular?
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ACOPLADOR ENERGÉTICO
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acoplador energético é a conscin, homem ou mulher de maior empatia,
capaz de executar o acoplamento energético, ou áurico, objetivando a melhoria, o entendimento,
a defesa energética, a remissão de minidoenças e a sondagem parapsíquica de ambos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo acoplador vem do idioma Francês, accoupler, “reunir em pares;
reunir 2 a 2”. Surgiu no Século XX. O vocábulo energético procede do idioma Grego, energêtikós, “ativo, eficaz”. Apareceu também no Século XX.
Sinonimologia: 1. Acoplamentista. 2. Assimiladora energética; assimilador energético.
3. Parceira energética; parceiro energético. 4. Praticante da tenepes. 5. Epicon. 6. Isca assistencial.
Arcaismologia. Antigamente, a expressão de sentido contrário ao acoplamento áurico
era aversia energética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo acoplador:
acopladora; acoplamentista; acoplamento; Acoplamentarium; antiacoplamento; desacoplamento; maxiacoplador; maxiacopladora; miniacoplador; miniacopladora.
Neologia. As 3 expressões compostas acoplador energético, miniacoplador energético
e maxiacoplador energético são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Repulsora áurica; repulsor áurico. 2. Assediadora energívora; assediador energívoro. 3. Possessora consciencial; possessor consciencial. 4. Idiossincrasia energética.
Estrangeirismologia: a evocação na condição de acoplamento energético light; o Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à clarividência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene fraterno acolhedor; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a evitação das fantasias sexuais espúrias; o adultério mental; os contrapontos;
os estigmas somáticos; o amor intrusivo; a hipotermia; as manipulações conscienciais.
Parafatologia: a acuidade energética; a aptidão holochacral; a abordagem bioenergética;
a assim (assimilação simpática); o acoplamento cosmoético; o acoplamento anticosmoético; a ausência energética; a autochecagem energética; a autoprojeção holochacral; a desassim (desassimilação simpática); a ectoplasmia; o encapsulamento energético; o ginochacra; o androchacra; o paradiagnóstico; a sinalética parapsíquica; a clarividência.
III. Detalhismo
Codigologia: o código grupal de Cosmoética.
Teoriologia: a teoria da assimilação energética simpática.
Tecnologia: a técnica da assepsia energética; a técnica da assim; a técnica da desassim.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
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Efeitologia: os efeitos renovadores dos extrapolacionismos parapsíquicos nos acoplamentos interassistenciais.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses nas práticas diárias da tenepes.
Politicologia: a conscienciocracia.
Holotecologia: a energossomatoteca; a semioteca; a consciencioterapeuticoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia;
a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Assistenciologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Extrafisicologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o acoplador energético; o acoplamentista; o coadjutor do acoplamentista; o epicon lúcido.
Femininologia: a acopladora energética; a acoplamentista; a coadjutora do acoplamentista; a epicon lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens accouplementator; o Homo sapiens energovibratorius;
o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens tenepessista;
o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniacoplador energético = o coadjutor do epicon do Acoplamentarium;
maxiacoplador energético = o epicon do Acoplamentarium.
Caracterologia. Os acoplamentos, em geral, entre as consciências podem envolver diversas categorias (perfis, tipos) de personalidades, por exemplo, estas 11 duplas, dispostas na ordem alfabética:
01. Amparador extrafísico / conscin tenepessista (homem ou mulher): Parapercepciologia.
02. Assistente interconsciencial / consciex reurbanizada (ressomada): Assistenciologia.
03. Autor / leitor: gestação consciencial; tares; Mentalsomatologia.
04. Consciencioterapeuta / evoluciente (homem ou mulher): Consciencioterapia.
05. Duplologia: a constituição da dupla evolutiva exitosa de 2 duplistas.
06. Epicon acoplamentista / coadjutor do acoplamentista (homem ou mulher): Energossomatologia.
07. Homem / mulher: casal incompleto; Sociologia.
08. Líder / liderado: Intrafisicologia; Politicologia.
09. Mãe amamentadora / lactante: gestação humana (gessom); tacon; Somatologia.
10. Parceiro / parceira: dupla evolutiva; Duplologia; Evoluciologia.
11. Professor / aluno: Parapedagogiologia.
Explicitação. A relação sexual e o acoplamento energético são os 2 atos capazes de expor mais ou desnudar mais profundamente a realidade do microuniverso da pessoa a partir das
energias conscienciais (ECs). Por isso, o acoplamento áurico é a explicitação ou desnudamento
do holochacra da conscin por parte de qualquer pessoa competente quanto à acuidade energética.
Sutileza. O acoplador áurico ideal para o desenvolvimento energético e parapsíquico
é, obviamente, o Serenão ou a Serenona.
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Ambiguidade. O acoplamento áurico promovido pelo acoplador é conduta-exceção porque nem todas as conscins se prestam ou apresentam afinidade para compor o acoplamento interpessoal.
Surpreendência. O cúmulo da ambiguidade difícil, não raro paradoxal para o acoplador
energético, homem ou mulher, pode surgir nas práticas do acoplamento com parceiro (ou parceira), elemento compondo consigo, na vida dia a dia, a condição do casal incompleto.
Analogias. Há duas categorias de consciências podendo ser interpretadas na condição de
personalidades similares ao acoplador áurico:
1. Conscin: o guarda-costas.
2. Consciex: o assim-chamado anjo guardião, ou seja, o amparador extrafísico.
Interfusão. Segundo a Assistenciologia, o acoplador áurico trabalha com a conscin individualmente, de cada vez, compondo, por isso, os procedimentos da interfusão das energias holochacrais mais simples, o primeiro passo, a cartilha para o pleno domínio da assistência energética
interconsciencial mais ampla, grupalmente.
Dependências. No estudo da Cosmoeticologia, o acoplador áurico há de viver atento
à possibilidade de ocorrer, a partir de si, o abuso no emprego das energias conscienciais e a criação de dependências espúrias entre as pessoas do próprio círculo de relações sociais.
Manobras. Quanto à Experimentologia, o acoplador áurico mais inteligente procura entender e dominar, na prática, o maior número possível das 40 manobras básicas, distintas, com as
energias conscienciais (ECs).
Abertismo. Pela Grupocarmologia, a afinidade do acoplador áurico e a conscin acoplada, quando ocorre o acoplamento bem-sucedido, evidencia o abertismo consciencial de ambos
para a grupalidade mais ampla, a maxiproéxis e a policarmalidade.
Coronochacra. Dentro da Holochacralogia, a conscin mais preparada para ser o acoplador energético é quem tem o coronochacra mais ativo.
Apedeutismo. A partir da Holomaturologia, o acoplador áurico há de evitar, quando
possível, instalar o acoplamento energético e a conscin hostil às energias ou com o apedeuta
energético, condições capazes de exigir muito mais quanto às aplicações de assins e desassins.
Didática. No âmbito da Parapedagogiologia, na instalação da dupla didática, por exemplo, no Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1), do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), o ideal é 1 docente ser o acoplador energético do
outro.
Autopensenidade. De acordo com a Pensenologia, o melhor é o acoplador áurico empregar os autopensenes de 2 modos bem definidos:
1. 1. Positivos: a aplicação; propensenes ou pensenes a favor da conscin acoplada;
superpensenes ou pensenes evoluídos quanto à melhoria de todos.
2. Negativos: a evitação; hipopensenes ou as sugestões hipnóticas suscetíveis de criar
dependências; nosopensenes, patopensenes ou pensamentos doentios.
Assessor. Na área da Projeciologia, o acoplador áurico pode funcionar ao modo de assessor das projeções conscienciais lúcidas.
Gêneros. Conforme a Somatologia, o acoplador áurico mais predisponente para o êxito
é a conscin-homem (androssoma) atendendo à conscin-mulher (ginossoma), em função da afinidade dos contrários, dentro da atividade do sinergismo interconsciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o acoplador energético, homem ou mulher, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores interessados:
1. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
2. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
3. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
4. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
5. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
6. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
7. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

NA CONVIVIOLOGIA, O ACOPLADOR ENERGÉTICO
DE ELEIÇÃO, O MAIS IMPORTANTE E MAIS PREDISPOSTO AO SUCESSO, É O PARCEIRO, OU PARCEIRA,
CONSCIN-CABEÇA-ENERGÉTICA DA DUPLA EVOLUTIVA.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal, da escala de 1 a 5, em qual posição você
se situa quanto ao acoplamento energético? Você já participou de quantos cursos no Acoplamentarium?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 813, 815, 816 e 819.
2. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 109.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 589.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 526.
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ACOPLADOR PARACIRÚRGICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acoplador paracirúrgico é a conscin, homem ou mulher, com maior empatia ou disponibilidade interassistencial capaz de realizar assimilação energética (assim) intensa
com conscins e / ou consciexes enfermas, sob a supervisão de equipe de amparadores extrafísicos
técnicos, visando promover, de maneira eficiente, a intervenção ectoplásmica objetivando desbloqueios e consequente reequilíbrio holossomático dos assistidos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo acoplar vem do idioma Francês, accoupler, “reunir em pares; reunir 2 a 2”. Surgiu no Século XX. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará,
“por intermédio de; para além de”. O vocábulo cirurgia deriva do idioma Latim, chirurgia, “cirurgia; medicina operatória”, e este do idioma Grego, kheirourgía, “ação de trabalhar com as
mãos; trabalho manual; prática de alguma profissão ou determinada Arte; operação cirúrgica”.
Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Assistente paracirúrgico. 2. Coadjutor paracirúrgico. 3. Técnico em
acoplamento paracirúrgico. 4. Acoplador técnico da equipin paracirúrgica. 5. Parceiro intrafísico
da equipex paracirúrgica.
Neologia. As 3 expressões compostas acoplador paracirúrgico, acoplador paracirúrgico jejuno e acoplador paracirúrgico veterano são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Consciência assistida. 2. Conscin espectadora. 3. Sensitivo psicofônico.
Estrangeirismologia: o assistente large; a open mind parapsíquica; a expertise parapsíquica assistencial; a self performance bioenergética; o aprimoramento do know-how interassistencial; o upgrade do emprego do ectoplasma.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autoqualificação interassistencial paracirúrgica.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Assistência
traz motivação. Assistamos com abertismo. Acoplador: doador large. Acoplador paracirúrgico:
paraterapeuta.
Ortopensatologia: – “Paracirurgia. Obviamente, em alguns casos, a Paracirurgia supera a Medicina”. “Quem deseja entender os fenômenos da paracirurgia não pode abdicar do autodiscernimento. O mais sério nas ocorrências da paracirurgia é a intensidade positiva da qualidade da sessão de ectoplasmia”. “Quanto mais assiduidade e integração dos componentes da equipe, melhores serão os resultados nos trabalhos de ectoplasmia, efeitos físicos de origem transcendente e paracirurgia”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia Paracirúrgica; os energopensenes; a energopensenidade; o holopensene pessoal de paracirurgia; o holopensene pessoal da
ectoplasmia direcionada para a assistência; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os benignopensenes;
a benignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os autopensenes; a autopensenidade do
acoplador paracirúrgico; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; a fôrma holopensênica do acoplador paracirúrgico; a assimilação simpática das energias
holopensênicas do assistido.
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Fatologia: a habilidade da conscin acopladora nas práticas paracirúrgicas; os atendimentos presenciais e a distância; a saúde emocional do acoplador paracirúrgico; as sensações fisiológicas; os cuidados com o holossoma; a organização técnica dos ambientes intrafísicos onde serão
realizados os acoplamentos paracirúrgicos; o aumento crescente da autoconfiança do acoplador
paracirúrgico, pela acumulação dos fatos confirmados posteriormente; a força presencial potencializando o trabalho da assistência; as lições silenciosas hauridas na função de acoplador paracirúrgico; o respeito e discrição sobre as questões pessoais do assistido; a compreensão quanto ao Paradireito das consciências; a substituição de crenças e dogmas pela prática interassistencial paracirúrgica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atenção seletiva
quanto à sinalética energética e parapsíquica pessoal do acoplador paracirúrgico; a paraassepsia
energética promovida pela equipex na formação do campo paracirúrgico; o holochacra do acoplador paracirúrgico sendo o molde fundamental para a realização das paracirurgias; as assimilações
profundas com as consciexes ou conscins projetadas; a tenepes sendo primeiro exercício teático
para o acoplador paracirúrgico; as paracirurgias identificadas e registradas pela conscin ectoplasta, durante as práticas da tenepes; a Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia (DIP) enquanto
espaço otimizado para a qualificação da interassistência ectoplásmica; os cursos de campo bioenergéticos da Conscienciologia favorecendo a atuação do acoplador paracirúrgico; a paracirurgia
coordenada pelos amparadores extrafísicos técnicos; a parassegurança necessária ao bom andamento das paracirurgias; a paraatuação do acoplador paracirúrgico enquanto isca assistencial lúcida; a paraparceria com os amparadores extrafísicos técnicos em paracirurgia favorecendo o desenvolvimento do acoplador paracirúrgico; a clarividência de hospitais extrafísicos e de ambientes
paracirúrgicos; os insights do amparador quanto ao trabalho a ser realizado; o auxílio extrafísico
eliminando os bloqueios energéticos psicossomáticos; as reciclagens intraconscienciais (recins)
favorecendo a manutenção dos desbloqueios; o acoplamento energético com o assistido causando
desconforto momentâneo; o acoplamento energético com o amparador extrafísico, revitalizador;
os banhos energéticos ratificando a assistência; as sincronicidades de fatos e parafatos encontrados nas pesquisas da DIP, por vezes corroborando a realização da assistência; a força parapresencial do acoplador paracirúrgico potencializando o trabalho da interassistência; a pararresponsabilidade cosmoética do acoplador paracirúrgico no âmbito da assistencialidade multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodomínio energético–autoparapsiquismo no acoplamento paracirúrgico; o sinergismo acoplamento-ectoplasmia-clarividência no processo da paracirurgia; o sinergismo da ectoplasmia interassistencial; o sinergismo equipin-equipex.
Principiologia: o princípio do megafoco assistencial; o princípio cosmoético de estar
disponível para as interassistências; o princípio assistencial de o menos doente auxiliar ao mais
doente; o princípio do paradever interassistencial sendo cláusula pétrea proexológica da conscin
ectoplasta; o princípio retributivo da gratidão pela auto-herança parapsíquica conquistada.
Codigologia: a observância teática das cláusulas do código pessoal de Cosmoética
(CPC) do acoplador paracirúrgico; a atenção ao código grupal de Cosmoética (CGC) entre os
acopladores paracirúrgicos e demais consciências assistentes ou assistidas.
Teoriologia: a teoria da seriéxis fundamentando a qualificação do acoplador paracirúrgico; a teoria da coerência aplicada ao desenvolvimento técnico na assistencialidade.
Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial fundamentando a qualificação do
acoplador paracirúrgico; a técnica do acoplamento energético; a técnica do EV profilático, antes,
durante e depois dos acoplamentos interassistenciais; a técnica da assim-desassim; as técnicas
de desenvolvimento parapsíquico; a técnica da leitura parapsicosférica do assistido.
Voluntariologia: os voluntários participantes ativos das dinâmicas parapsíquicas interassistenciais; os voluntários da Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ecto-
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plasmia e Paracirurgia (ECTOLAB); os voluntários da Rede Interassistencial de Paracirurgia
a distância; o paravoluntariado da equipe extrafísica assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Ectoplasmologia; o laboratório
conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Paracirurgia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;
o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: os efeitos renovadores dos acoplamentos interassistenciais homeostáticos;
os efeitos restauradores dos nódulos mnemônicos no psicossoma da consciex assistida decorrentes da paracirurgia; os efeitos revigoradores na psicosfera do acoplador paracirúrgico decorrentes da interassistência.
Neossinapsologia: as aquisição de neossinapses a partir da interassistencialidade lúcida;
o fortalecimento das neossinapses na interassistencialidade avançada no acoplador paracirúrgico;
o uso cosmoético das energias conscienciais qualificando as neossinapses; a aquisição de neossinapses decorrentes da conduta assistencial interdimensional paracirúrgica.
Ciclologia: o ciclo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica no processo da assistência;
o ciclo interassistencial tenepes–projetabilidade lúcida–parambulatório; a destreza parapsíquica
no ciclo da escuta multidimensional durante os acoplamentos técnicos.
Binomiologia: o binômio parapsiquismo-interassistência; o binômio ectoplasmia-paracirurgia; o binômio autoqualificação energética–prontidão interassistencial.
Interaciologia: a interação autocura-heterocura; a interação assistente-assistido; a interação vínculo assistencial–paravínculo multidimensional; a interação amparo intrafísico–amparo extrafísico; a interação fisiologia-parafisiologia da conscin ectoplasta; a interação Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia–laboratório conscienciológico da Ectoplasmologia–Rede Interassistencial de Paracirurgia.
Crescendologia: o crescendo estado vibracional–tenepes–ofiex; o crescendo autassistência-heterassistência; o crescendo parapsiquismo impressivo–clarividência insofismável nos
acoplamentos paracirúrgicos.
Trinomiologia: o trinômio estado vibracional–soltura energossomática–doação energética potencializando a assistência; o trinômio amparador extrafísico–assistente ectoplasta–assistido.
Polinomiologia: o polinômio tempo de aprender–tempo de assimilar–tempo de retribuir–tempo de doar; o polinômio aproximação-empatia-acolhimento-interassistência.
Antagonismologia: o antagonismo autoparapsiquismo lúcido / cascagrossismo; o antagonismo amor manipulador / amor doador; o antagonismo sinalética de amparo extrafisico / sinalética de assédio extrafísico; o antagonismo autodisponibilidade assistencial / assediofobia.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo de o foco no amparo levar ao foco do assédio.
Politicologia: a interassistenciocracia; a meritocracia; a parapercepciocracia; a conscienciocracia; a paratecnocracia; a homeostaticocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade; a lei cosmoética do limite assistencial; a lei
de causa e efeito na interassistência; a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade avançada.
Filiologia: a interassistenciofilia; a amparofilia; a megafraternofilia; a bioenergofilia;
a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a experimentofilia.
Fobiologia: a interaciofobia; a clarividenciofobia; a assistenciofobia.
Sindromologia: a síndrome ectoplásmica; a síndrome da dispersão consciencial impedindo o aprimoramento do acoplador paracirúrgico jejuno.
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Maniologia: a eliminação da religiomania; a superação da apriorismomania na assistência; a evitação da megalomania.
Mitologia: o mito de o salvacionismo ser realizado pelo acoplador; o mito de a conscin
ectoplasta ser mais evoluída; o mito de o sensitivo ectoplasta ser invulnerável.
Holotecologia: a energoteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a interassistencioteca;
a epicentroteca; a parafenomenoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Energossomatologia; a Ectoplasmologia;
a Amparologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia; a Multidimensiologia; a Projeciologia;
a Parambulatoriologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin ectoplasta; a conscin assistente; a conscin assistida; a conscin interassistencial; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin intermediadora; a conscin doadora;
a conscin técnica em paracirurgias; a equipe técnica em ectoplasmia e paracirurgia.
Masculinologia: o acoplador paracirúrgico; o paracirurgião; o tenepessista; o epicon;
o visitante das dinâmicas parapsíquicas; o articulador interassistencial.
Femininologia: a acopladora paracirúrgica; a paracirurgiã; a tenepessista; a epicon; a visitante das dinâmicas parapsíquicas; a articuladora interassistencial.
Hominologia: o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens conscientiotherapeuta; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: acoplador paracirúrgico jejuno = a conscin ectoplasta inexperiente na
promoção de assimilação energética profunda, interassistencial; acoplador paracirúrgico veterano
= a conscin ectoplasta experiente e técnica na promoção de assimilação energética profunda, interassistencial e cosmoética.
Culturologia: a cultura do autoparapsiquismo interassistencial; a cultura da Interassistenciologia Lúcida; a cultura interassistencial do tenepessismo; a cultura da decodificação dos
saberes multidimensionais do acoplador paracirúrgico; a cultura da autodesperticidade construída pela interassistência paracirúrgica.
Ambientes. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
5 ambientes otimizados para o desenvolvimento técnico da prática sistemática dos acoplamentos
paracirúrgicos:
1. Cursos de campo das Instituições Conscienciocêntricas.
2. Dinâmicas parapsíquicas.
3. Laboratório conscienciológico da Ectoplasmologia.
4. Laboratório de Bioenergologia.
5. Tenepes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o acoplador paracirúrgico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
03. Assim: Energossomatologia; Neutro.
04. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
05. Campo energético: Energossomatologia; Neutro.
06. Conscin ectoplasta: Ectoplasmologia; Neutro.
07. Dinâmica parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Ectoplasma: Energossomatologia; Neutro.
09. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
11. Limite interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Paracirurgia: Consciencioterapia; Neutro.
14. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Viragem assistido-assistente: Assistenciologia; Homeostático.

A VIVÊNCIA PRÁTICA NA CONDIÇÃO DE ACOPLADOR
PARACIRÚRGICO QUALIFICA E AMPLIA A TARA PARAPSÍQUICA DAS CONSCINS, ENQUANTO MINIPEÇAS DO MAXIMECANISMO MULTIDIMENSIONAL INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já atuou na condição de acoplador paracirúrgico? Consegue avaliar os efeitos intra e extrafísicos dessa experiência interassistencial multidimensional?
Bibliografia específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.211.

E. R.
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ACOPLAMENTO RETROCOGNITIVO
(HOLOMNEMONICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acoplamento retrocognitivo é o parafenômeno instantâneo não necessariamente visual, vivenciado em bloco pelo parapsiquista autolúcido em decorrência da assimilação energética simpática (assim) com a holosfera de outra conscin, homem ou mulher, permitindo
detalhismo descritivo holomnemônico preciso sobre a aparência pregressa de certa personalidade,
época histórica, cultura, país, contexto, fato ou parafato seriexológico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo acoplar vem do idioma Francês, accoupler, derivado do idioma
Latim, copulare. Apareceu em 1950. O sufixo do idioma Latim, arium, significa “lugar; local; receptáculo”. O elemento de composição retro procede também do idioma Latim, retro, “por detrás; atrás, para trás; remontando ao passado; em retribuição”. Surgiu no Século XV. A palavra
cognição provém do mesmo idioma Latim, cognitio, radical de cognitium, de cognoscere, “conhecer”; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer. Apareceu em 1836. O termo retrocognição surgiu em 1901.
Sinonimologia: 1. Acoplamento retromnemônico. 2. Junção energética interconsciencial retrocognitiva. 3. União interconsciencial retrocognitiva. 4. Interfusão energética retrocognitiva.
Neologia. As 3 expressões compostas acoplamento retrocognitivo, acoplamento retrocognitivo individual e acoplamento retrocognitivo grupal são neologismos técnicos da Holomnemonicologia.
Antonimologia: 1. Acoplamento precognitivo. 2. Clarividência facial. 3. Autencapsulamento energético. 4. Heterencapsulamento energético. 5. Desassimilação simpática.
Estrangeirismologia: a assim na condição de aide-mémoire para as manobras defensivas imediatas do acoplamentista; os ricordi de autorreflexões pregressas do coadjutor; os ganchos
mnemônicos advindos dos insights retrocognitivos do acoplador; o campo energético sinalizando
le vent en poupe para acoplamentos retrocognitivos; o profumo del passato despertando a holomemória; o flashback holomnemônico espontâneo; o décor captado no fenômeno retrocognitivo;
o burnout consciencial crônico ecoante do passado patológico do assistido; o respeito ao timing
extrafísico na captação das parapercepções; o rapport afetivo favorecendo fenômenos retrocognitivos nos acoplamentos; o start da retrolembrança pela percepção de ex-objetos favoritos; o revival das companhias evocadas; o fragmento mnemônico devido ao vis-à-vis holossomático; o efeito pictórico da música recriando a mise en scène retrocognitiva.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto aos acoplamentos interconscienciais.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares ilustrando o tema: – Acoplamentos são bibliotecas. Holomemória: paraidentidade pessoal. Cinza: fogo encriptado. Paraimpressões podem esclarecer.
Coloquiologia. O parapsiquismo autolúcido permitindo a revisão do adágio a primeira
impressão é sempre a que fica. O autossobrepairamento prudente da sábia fórmula as aparências
enganam.
Unidade. Os retropensenes na condição de unidade de medida das retrocognições.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das retromemórias; a autopensenização retrocognitiva; a holopensenidade automnemotécnica; o materpensene paraperceptivo pregresso; as autoortopensatas pregressas recuperadas; os autocogniciopensenes; a autocogniciopensenidade; a autopensenidade holomnemônica; a paracaptação do retropensene (concepto-engrama).
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Fatologia: o acoplamento com livros desencadeando fenômenos psicométricos sofisticados; o vestuário retrógrado evocando sensações e impressões profundas; as autexperiências passadas sempre presentes; a primeira impressão; a última impressão; a ambientação da base física na
condição de cenário e figurino parateatral; as “vozes do passado” reverberando hoje; os encontros
de destino, aparentemente casuais, desencadeando fenômenos retrocognitivos impactantes; a erudição histórica sendo atributo mentalsomático facilitador da decodificação rápida das parapercepções; o bradipsiquismo atrasando a paracaptação retrocognitiva; as motivações inconscientes promovendo lembranças relampagueantes; a insinceridade do coadjutor dificultando abordagens tarísticas do acoplador assistente; os contornos imprecisos de certos fenômenos; a postura consciencial descontraída predispondo experiências singulares; o fechadismo consciencial anulando, mascarando ou impedindo a captação de informações no acoplamento; o assistido antagônico às abordagens terapêuticas do acoplador assistente cosmoético; a condição da conscin intelectual e emocionalmente encapsulada; os traumas passados neutralizando autorrenovações; a inflexibilidade
mental interpretando mal a ajuda recebida no acoplamento; a hipomnésia bloqueadora de fenômenos avançados; os óbices mnemônicos decorrentes da má nutrição orgânica; a assimilação de neoautocognições no acoplamento; o saudosismo patológico na revivescência monoideísta recorrente
do passado; as impressões mnemônicas indeléveis resultantes da afetividade sadia multimilenar
entre acopladores; a memória dinâmica, sadia e plástica favorecendo a paracaptação retrocognitiva; os prejuízos do excesso de autoconfiança parapsíquica sem autodiscernimento; o problema da
autodesconfiança parapsíquica crônica; as reuniões familiares e sociais atuantes no acoplamento
entre agentes retrocognitores; a convivência compulsória hoje com os parceiros de imaturidades
passadas; a preguiça mental impedidora da desenvoltura da parassinalética nos acoplamentos; os
prejuízos da memória deslocada (ecmnésia); o hábito cotidiano do estudo e da escrita estimulando
o parapsiquismo intelectual; a autocura pela remembrança; as interconexões cerebrais ricas em
quantidade e qualidade favorecendo a interleitura parapsicosférica.
Parafatologia: o acoplamento retrocognitivo; o estado vibracional (EV) profilático desencadeando o parapsiquismo holomnemônico; a luz em certos horários do dia favorecendo episódios retrocognitivos; a devassa inesperada e cosmoética dos bastidores holosféricos da conscin
promovidas pelo acoplador veterano; as pararrealidades descortinando neopararrealidades retrocognitivas; o parapsiquismo anticosmoético como fator intrusivo na vida alheia; o papel do heterassédio na adulteração da primeira impressão parapsíquica; as inseguranças autoparapsíquicas
recorrentes; as retrocognições espontâneas extrafísicas; a transfiguração instantânea dos trajes
atuais em figurinos de época para situar o acoplador no episódio pregresso; o “nó górdio” holomnemônico vindo à tona pelo contato com as personalidades adventícias contemporâneas; a parapercepção impressiva sadia; a parapsicofonia elucidando a complexidade da paraleitura energética; as parapercepções perfurando dimensões para-históricas; a raiz assistencial na origem dos fenômenos parapsíquicos; as retrocognições promovidas por guias extrafísicos amauróticos gerando
autoculpas fragilizadoras no percipiente; a detecção precisa de presenças extrafísicas através do
parapsiquismo impressivo; o taquipsiquismo maduro facilitando vivências parapsíquicas evoluídas; o incremento auto e heterorretrocognitivo visando à maturidade parapsíquica; o contato
avançado com as Centrais Extrafísicas favorecendo retrocognições promotoras de autorreestruturação pensênica; as conexões paracerebrais parapsíquicas; as inspirações retrocognitivas nos acoplamentos, promovidas pela neoequipex recém-conquistada, graças às autorrecins cirúrgicas ininterruptas promotoras de autocura; a captação retrocognitiva em bloco no espaço-tempo holomnemônico do coadjutor, pelo acoplamentista experiente; os arquivos implacáveis da holomemória
visitados no acoplamento retrocognitivo; as orientações de amparadores extrafísicos favorecendo
a mutação autotemperamental; a leitura instantânea da holosfera consciencial impregnada de informações.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo gancho mnemônico–gatilho retrocognitivo; o sinergismo
conscin parapsíquica–agente desencadeante; o sinergismo qualidade-quantidade; o sinergismo
profundidade-veracidade; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo fatos-parafatos; o sinergismo passado-presente.
Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da perenidade
holomnemônica; o princípio da descrença (PD) levado às últimas consequências; o princípio do
abertismo consciencial; o princípio do Universalismo; o princípio do respeito ao nível evolutivo
consciencial; o princípio da mutualidade assistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código retrocognitivo; os códigos parapsíquicos; o código de conduta; o código conviviológico; os códigos extrafísicos.
Teoriologia: a teoria do acoplamento áurico; a teoria conscienciológica da personalidade; a teoria da Parafisiologia do energossoma; a teoria do paracérebro; a teoria do subcérebro abdominal; a teoria da seriéxis; a teoria mnemônica da Psicologia.
Tecnologia: a holomnemotécnica pessoal; a técnica do uróboro introspectivo; a técnica
de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica dos 3 dias de
isolamento; a técnica autorretrocognitiva; a técnica do acoplamento energético quebrando a barreira do tempo cronológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labcon na condição de megarrepositório holomnemônico; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Holomemorialistas; o Colégio Invisível da Para-História; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio
Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da
Conscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito esclarecedor das retrocognições; o efeito bloqueador mnemônico
do medo; o efeito tranquilizador do heterorreconhecimento de amizades raríssimas; o efeito impedidor de lembranças devido à superficialidade autopesquisística; o efeito assediador de memórias patológicas; o efeito enganador das falsas memórias; o efeito motivador das lembranças
precisas.
Neossinapsologia: as neossinapses impactantes; as neossinapses desconstrutoras; as neossinapses renovadoras; as neossinapses temporárias; as neossinapses duradouras; as neossinapses enriquecedoras; as neossinapses recicladoras; as retrossinapses impedidoras da geração
de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo seriexológico; o ciclo evolutivo contínuo; o ciclo das retrocognições
amparadas; o ciclo fenomenológico pessoal; o ciclo alternado do amparo nas etapas autevolutivas; o autociclo revezamental; o ciclo paraperceptivo.
Enumerologia: a parapercepção enganosa; a parapercepção correta; a parapercepção
preconceituosa; a parapercepção afetiva; a parapercepção confirmada; a parapercepção compartilhada; a parapercepção singular.
Binomiologia: o binômio seletividade-sectarismo; o binômio fenômeno-surpresa; o binômio sincronicidade-impressividade; o binômio acoplamento-parapercepção; o binômio interação-comunicação; o binômio personalidade consecutiva–autorretroepistolário; o binômio personalidades afins–parentela grupocármica.
Interaciologia: a interação holomemória-paracérebro; a interação retrossenha-rememoração; a interação Parelencologia Pessoal–Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a interação Holomnemônica-Parapercepciologia; a interação gratidão-recordação; a interação autotransafetividade-autorrevezamento; a interação influência-inferência; a interação consciência–energia
consciencial (EC); a interação epicon acoplamentista–coadjutor.
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Crescendologia: o crescendo psicosfera-holosfera; o crescendo percepção da aura retrocognitiva–recuperação de cons; o crescendo intuição-premonição; o crescendo amparador
funcional–evoluciólogo; o crescendo evento marcante–registro mnemônico; o crescendo tenepessista-ofiexista; o crescendo impressão-confirmação.
Trinomiologia: o trinômio intuição-sensação-parapercepção; o trinômio pressentimento-impressão-premonição; o trinômio assimilação energética–assimilação cognitiva–assimilação
retrocognitiva; o trinômio ontem-hoje-amanhã; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio
boa impressão–falsa impressão–ilusão; o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade.
Polinomiologia: o polinômio assim-autassim-heterassim-desassim; o polinômio sensações-impressões-suposições-confirmações; o polinômio apatia-simpatia-antipatia-empatia; o polinômio fato-foco-filtro-fonte; o polinômio percepção-identificação-detecção-informação; o polinômio psicosfera–holosfera–materpensene–fôrma holopensênica; o polinômio ideia-imagem-conexão-parapercepção.
Antagonismologia: o antagonismo autoparapsiquismo lúcido / mediunidade inconsciente; o antagonismo saber parapsíquico / ignorância parapsíquica; o antagonismo memória autêntica / falsa memória; o antagonismo omissuper / omissão deficitária; o antagonismo parapsiquismo / psicologismo; o antagonismo retrocognição / premonição; o antagonismo saber perguntar
/ saber calar.
Paradoxologia: o paradoxo da paravisão sem olhos; o paradoxo do apego à retroautobiografia e a negligência quanto à atual biografia; o paradoxo do escondimento relativo no autencapsulamento; o paradoxo de o passado fazer-se presente pelas energias; o paradoxo de o fenômeno automnemônico paracerebral poder ser extrafisicamente compartilhado; o paradoxo de
o heteropensamento poder ser “ouvido” pelo acoplamentista; o paradoxo de as memórias do
passado serem contidas, energeticamente impressas de modo infinito e indelével na holomemória
do paracérebro independentemente de extensão, massa ou espaço.
Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a cosmocracia; a autodiscernimentocracia;
a transparenciocracia.
Legislogia: a lei da imutabilidade do passado; a lei da perenidade dos afetos; as leis
inexoráveis da Cronêmica impedindo o retorno físico ao passado.
Filiologia: a retrocogniciofilia.
Fobiologia: a retrocogniciofobia.
Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome da personificação; a síndrome da
dispersão consciencial.
Maniologia: a nostomania improdutiva.
Holotecologia: a retrocognoteca; a holomnemoteca; a biografoteca; a autobiografoteca;
a holobiografoteca; a mentalsomatoteca; a parafenomenoteca; a para-historioteca; a cosmoeticoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Holomnemonicologia; a Acoplamentologia; a Energossomatologia; a Mnemossomatologia; a Parassociologia; a Parapercepciologia; a Retrocogniciologia; a Heterorretrocogniciologia; a Conviviologia; a Autodiscernimentologia; a Autorretrocogniciologia;
a Autoparapercepciologia; a Holomnemossomatologia; a Paradireitologia; a Autolucidologia;
a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin holomemorialista; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o coadjutor acoplamentista; o agente retrocognitor;
o autodecisor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o escritor; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista;
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o ofiexista; o maxidissidente ideológico; o intelectual; o pesquisador; o parapercepciologista;
o projetor consciente; o tertuliano; o epicon lúcido; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a coadjutora acoplamentista; a agente retrocognitora;
a autodecisora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a escritora; a reeducadora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a maxidissidente ideológica; a intelectual; a pesquisadora; a parapercepciologista;
a projetora consciente; a tertuliana; a epicon lúcida; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens accouplamentator; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens
epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: acoplamento retrocognitivo individual = o parafenômeno desencadeado
pela assimilação energética com a consciência coadjutora; acoplamento retrocognitivo grupal
= o parafenômeno desencadeado pela assimilação energética com várias consciências coadjutoras.
Culturologia: a cultura retrocognitiva; a cultura parassociológica; a Multiculturologia;
a cultura parapsíquica; a cultura para-histórica; a cultura da Holomemoriologia; a cultura mentalsomática; a cultura interassistenciológica; a incultura; a falta de cultura histórica obnubilando
lembranças retrógradas sofisticadas.
Parafenômeno. Os acoplamentos energéticos auto ou retrocognitivos sadios, mesmo
quando ainda efêmeros e esporádicos, prenunciam a possibilidade da ocorrência de parafenômenos evoluídos, através de extrapolacionismos crescentes patrocinados pelos amparadores, decorrentes do acesso à holomemória, pessoal ou do coadjutor. Com o desenvolvimento do fraternismo
interassistencial crescente do acoplamentista veterano cosmoético, neorretrocognições recorrentes
poderão ser incrementadas.
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 o acoplamento retrocognitivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
03. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
04. Assim: Energossomatologia; Neutro.
05. Autoparapsiquismo artístico-místico: Autoparapercepciologia; Nosográfico.
06. Autoparapsiquismo responsivo: Epicentrismologia; Homeostático.
07. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
08. Conotação parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
09. Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; Neutro.
10. Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
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Parapsiquismo paraproxêmico: Parapercepciologia; Neutro.
Primeira impressão: Autodiscernimentologia; Neutro.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Revivalismo: Parassociologia; Neutro.
Técnica dos 40 cursos Acoplamentarium: Autexperimentologia; Homeostático.

IMPRESSÕES VÍVIDAS, DECORRENTES DO ACOPLAMENTO
RETROCOGNITIVO, PERMITEM AO ACOPLADOR AUTOLÚCIDO DECODIFICAR, COM ALTA PRECISÃO, APARÊNCIAS
PREGRESSAS, CENÁRIOS, FATOS E PARAFATOS AFINS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o fenômeno parapsíquico avançado
do acoplamento retrocognitivo? Registrou as impressões? Pretende escrever artigo, curso, verbete
ou livro sobre o tema?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1ª edição Marina Thomaz; pref. 2ª edição Daniel Muniz; pref. 3ª edição Cristina Arakaki; pref. 4ª edição Allan Gurgel; revisor Marcelo
Bellini; 368 p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.;
6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 21
websites; glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21
x 14 cm; enc.; sob.; 4ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 124, 125 e 147.
2. Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bonfim; et al.;
314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 17, 48, 49, 88, 107, 145 e 181.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 797 e 798.
4. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 35, 751 e 982.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 69, 83,
135, 172, 272, 374, 377, 403 e 537.
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ACRASIA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acrasia é a fraqueza de vontade atuante na condição ou ação incontinente
na qual a consciência, consciex ou conscin, homem ou mulher, apesar de identificar o melhor para todos e saber exatamente qual a ação evolutivamente prioritária a executar, procede de maneira
diferente, errada ou ineficaz.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo acrasia deriva do idioma Latim Medieval, acrasia, e este do idioma Grego, akrasía, “intemperança, desregramento; falta de controle”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Incontinência. 02. Vontade débil. 03. Descontrole do ego.
04. Desregramento. 05. Excesso. 06. Autoinsegurança. 07. Falta de autodomínio. 08. Imoderação. 09. Intemperança. 10. Erro de abordagem.
Neologia. Os 2 vocábulos miniacrasia e maxiacrasia são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 01. Autocontrole do ego. 02. Continência. 03. Autodomínio consciencial. 04. Autossegurança evolutiva. 05. Força da vontade. 06. Comedimento. 07. Temperança.
08. Acerto de abordagem. 09. Acracia; acratismo. 10. Anarquia.
Estrangeirismologia: o megalocus disperso; a tríade comportamental fright-fight-flight.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à prioridade da evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde mental; os patopensenes; a patopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade.
Fatologia: a acrasia; a acrasia intrafísica; a acrasia extrafísica; a acrasia profissional;
a acrasia política; a acrasia desorientadora; a acrasia como mau hábito; a vontade débil; o descontrole emocional; os desregramentos pessoais; os excessos patológicos; a ausência de autocrítica; a autodesorganização; a autoinsegurança; o subcérebro abdominal; o porão consciencial na
adultidade; a inibição; a restritividade; a negligência; a dispersividade; o antidiscernimento; a indisciplina pessoal; a imperspicácia; a irreflexão; a insensatez; a intemperança; a incompetência;
o pivô da ineficiência; o descomedimento; a inépcia enfática; a autocorrupção; a autointoxicação;
o autassédio; os impulsos subcerebrais; o empecilho à recéxis; a acídia; a apagogia; a apriorismose; a autodubiedade; a pusilanimidade; a autoconflitividade; o descontrole experimental; a exacerbação do trafarismo; o travão na hora H; o momento evolutivo decisivo; a frustração da incompletude crônica; a mesméxis; a autodesorganização intraconsciencial; a omissão deficitária; a desqualificação do produto dos esforços da consciência.
Parafatologia: a ignorância quanto à paraperceptibilidade.
III. Detalhismo
Principiologia: a necessidade da vivência do princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da atração dos afins.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Ciclologia: o ciclo patológico de conflitos íntimos; o ciclo patológico de omissões deficitárias.
Enumerologia: o ato de cozinhar a fogo lento; o ato de ampurrar com a barriga; o ato de
dormir no ponto; o ato de pôr panos quentes; o ato de deixar para amanhã; a questão de tempo;
a obra póstuma.
Crescendologia: o crescendo patológico postergação-inviabilidade.
Trinomiologia: o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação.
Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo acrasia
/ avanço mentalsomático.
Paradoxologia: o paradoxo lastimável do conhecimento teórico do mais complexo ser
insuficiente para a vivência prática do mais simples (a vivência estagnada do cientista convencional ou eletronótico).
Politicologia: a falta de vontade política nas democracias nascentes.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Fobiologia: a decidofobia; a voliciofobia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a volicioteca; a psicopaticoteca; a trafaroteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Metodologia; a Autopesquisologia; a Proexologia; a Voliciologia; a Parapatologia; o Desviacionismo; a Perdologia; a Psicossomatologia;
a Assediologia; a Autenganologia; a Nosologia; a Consciencioterapia; a Desviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a pessoa acrástica;
a consciex acrástica.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o filósofo teoricão; o autoperdoador; o autoimperdoador.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a filósofa teoricona; a autoperdoadora; a autoimperdoadora.
Hominologia: o Homo sapiens acraticus; o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens masochista; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens
autassediatus; o Homo sapiens ilogicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniacrasia = o ato de escolher o livro pior, mais fácil de ler; maxiacrasia
= o ato de deixar de fumar e voltar a fumar em 3 ocasiões diferentes.
Culturologia: a cultura retrógrada de deixar como está para ver como fica.
Taxologia. De acordo com a Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 aspectos básicos da acrasia:
01. Ambivalência. Frequentemente, a acrasia mantém o holopensene pessoal misto de
prazer e desprazer.
02. Atavismo. O instinto ou os apetites gerados pelo subcérebro abdominal promovem
a acrasia, por exemplo, o alimentar-se em excesso; o ato de ficar sem escovar os dentes.
03. Debilidade. O agente da acrasia pode agir por ignorância ou vencido pelo conforto
ou prazer.
04. Filosofia. A acrasia é problema da Filosofia da ação.
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05. Ideal. Perante a acrasia, o ideal é agir de acordo com o melhor juízo cosmoético no
momento evolutivo.
06. Irracionalidade. A irracionalidade da acrasia se assenta na própria inconsistência
do tipo de comportamento.
07. Masoquismo. O indivíduo acrástico, em muitos casos, escolhe as ações sabidamente, no cômputo global, mais desagradáveis.
08. Qualificação. A ação acrástica é pior aos olhos do próprio agente.
09. Toxicomania. Múltiplos comportamentos dos toxicodependentes são acrásticos,
além da Bioquímica.
10. Voliciologia. Em geral, a consciência acrástica típica age voluntariamente, consciente da própria ação acrástica cometida, desperdiçando a voliciolina.
Autorreflexão. Pelos conceitos da Consciencioterapia, somente a autorreflexão mais
profunda (solilóquio, meditação filosófica), permitindo consolidar a autorganização, pode fazer
a conscin evitar (Profilaxia), em definitivo, ou se autocurar (Terapêutica) de vez, da acrasia.
Compulsão. Sob a ótica da Parapatologia, a acrasia, quando frequente ou repetitiva,
é mera – contudo nociva – compulsão paralisante para a autorganização da conscin, anulando
a realização satisfatória da programação existencial (proéxis).
Incompléxis. No universo da Proexologia, milhares de proéxis de alto nível são desperdiçadas, ou completamente anuladas na mediocridade, pela interferência nefasta da acrasia. Se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem. O melhor, quando se pode, é deixar para lá.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a acrasia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
2. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
3. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
4. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
5. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
6. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
7. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.

POUCO VALE GRANDE ACERVO DE EMPREENDIMENTOS
MALFEITOS OU INACABADOS. MAIS VALE PEQUENINA
REALIZAÇÃO DE ALTA QUALIDADE, NO MOMENTO EVOLUTIVO ADEQUADO E COM A ESTRUTURA CORRETA.
Questionologia. Você ainda permite a atuação da acrasia nos próprios atos intra e extrafísicos? Qual a verdadeira causa de tal situação?
Bibliografia Específica:
1. Civita, Victor; editor; Os Pensadores – História das Grandes Ideias do Mundo Ocidental: Aristóteles; trad.
Leonel Vallandro; et al.; 53 Vols.; 534 p.; 5 caps.; Vol. 4; citações; cronologias; 20 enus.; 1 ilus.; 184 refs.; 1 apênd.; índice analítico da poética; ono.; 25 x 17,5 x 4 cm; enc.; Abril Cultural; São Paulo, SP; Brasil; Janeiro, 1973; páginas 357 a 370.
2. Platão; Górgias; int. e trad. Manuel de Oliveira Pulquério; revisor Artur Lopes Cardoso; citações; cronologias; 3 enus.; microbiografias; 15 refs.; 23,5 x 15 cm; br.; Edições 70; Lisboa; Portugal; Outubro, 1997; páginas 115 a 213.
3. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 164 p.; 40 caps.; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 2a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 124.
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ACRESCENTAMENTO
(MAXIMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acrescentamento é o ato ou ou efeito de acrescentar tornando algo maior
em tamanho, número, força, extensão, melhoria, expressão ou qualidade, aumentando a relevância da realidade específica no Cosmos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo acrescentar vem do idioma Latim Vulgar, acrescentare, derivado
do idioma Latim, acrescens, e este de accrescere, “brotar; nascer; medrar; crescer; aumentar;
avultar; ser criado; alargar; inchar; elevar-se; engrandecer-se”. As palavras acrescentar e acrescentamento surgiram no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Acrescimento. 02. Acrescência; acrescento; acréscimo. 03. Adicionamento. 04. Adição; aditamento. 05. Soma. 06. Aumento. 07. Crescimento. 08. Avultamento.
09. Ampliação; ampliamento; amplificação evolutiva. 10. Dilatação; expansão; incrementação;
magnificação proexológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo acréscimo:
acrescência; acrescentada; acrescentado; acrescentador; acrescentadora; acrescentamento;
acrescentar; acrescentável; acrescente; acrescento; acrescer; acrescida; acrescido; acrescimento; decrescença; decrescência; decrescente; decrescer; decrescimento; decréscimo.
Neologia. As duas expressões compostas acrescentamento precoce e acrescentamento
tardio são neologismos técnicos da Maximologia.
Antonimologia: 01. Decréscimo. 02. Decrescência; decrescimento. 03. Diminuição.
04. Subtração. 05. Supressão. 06. Redução. 07. Aminguamento. 08. Minguamento; minimização. 09. Encolhimento. 10. Amesquinhamento; apequenamento; apoucamento.
Estrangeirismologia: o upgrade da autorganização; o know-how evolutivo; o curriculum vitae; o strong profile; o breakthrough evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas da consciência.
Holofilosofia: a Filosofia do máximo bem-estar para o número máximo de consciências.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmoconsciência; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os megapensenes; a megapensenidade.
Fatologia: o acrescentamento; o arrojo do acrescentamento evolutivo diário; o acrescentamento intelectual diário; a verpon superacrescentadora; a vontade como sendo a força máxima
da consciência; os superlativos; os megas; os máximos; as achegas intelectuais; as inclusões evolutivas; o aditamento; o posfácio; a extrapauta; a megaempatia; o taquipsiquismo; a hiperacuidade; a autolucidez máxima; a expansão máxima da autoconsciencialidade; o próximo patamar evolutivo pessoal; a hiperpercuciência evolutiva; a autopercuciência máxima; o multiescrutínio simultâneo; a cosmovisão pessoal; o atacadismo consciencial; a Confrontologia Acrescentadora.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o extrapolacionismo parapsíquico; o cipriene; o amparador extrafísico da ofiex pessoal; a holopercuciência multidimensional.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica do exaurimento cognitivo; a técnica
das 50 vezes mais; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica do crescendo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Neossinapsologia: as neossinapses com a recuperação dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo de primaveras energéticas (cipriene); o ciclo de produtividade máxima.
Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição.
Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco.
Crescendologia: o crescendo compléxis-maximoréxis.
Trinomiologia: o trinômio megaatributo-megatrafor-materpensene.
Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento.
Antagonismologia: o antagonismo acrescentamento evolutivo / encolhimento regressivo.
Paradoxologia: o paradoxo da omissão acrescentadora (omissuper).
Politicologia: a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia.
Holotecologia: a metodoteca; a experimentoteca; a cosmoteca; a macrossomatoteca;
a superlativoteca; a evolucioteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Maximologia; a Superlativologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Comunicologia; a Autexperimentologia; a Autodiscernimentologia;
a Holomnemônica; a Sinergeticologia; a Cosmoconscienciologia; a Cosmossofia.
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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens polymathicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: acrescentamento precoce = o autoposicionamento existencial do jovem,
moça ou rapaz, assumindo a vivência técnica da invéxis; acrescentamento tardio = o autoposicionamento da reconsideração por parte do retomador de tarefa da própria proéxis.
Culturologia: a Multiculturologia Evolutiva.
Taxologia. Sob a ótica da Maximologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 condições da evolução consciencial demonstrando acrescentamentos evolutivos de alta expressão da
conscin, homem ou mulher:
01. Atacadismo consciencial.
02. Autoconsciência contínua.
03. Cipriene.
04. Cosmoconsciência pessoal.
05. Cosmovisão pessoal.
06. Dicionário cerebral analógico.
07. Extrapolacionismo parapsíquico.
08. Fôrma holopensênica.
09. Hiperacuidade pessoal.
10. Holopercuciência multidimensional.
11. Holorgasmo.
12. Inteligência evolutiva.
13. Lei do maior esforço.
14. Macrossoma.
15. Maxicompléxis.
16. Maximoréxis.
17. Maxiproéxis.
18. Megagescon pessoal.
19. Megapoliticologia multidimensional.
20. Megatares.
21. Megatrafor pessoal.
22. Ofiex pessoal.
23. Omnicognição.
24. Pangrafia pessoal.
25. Paracerebrologia máxima.
26. Paradireitologia.
27. Paramicrochip pessoal.
28. Pós-compléxis pessoal.
29. Taquipsiquismo pessoal: Autotaquirritmia.
30. Técnica do sexo diário: Holorgasmo; Transafetividade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o acrescentamento, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
Autocognição exaustiva: Autocogniciologia; Homeostático.
Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
Maximização: Evoluciologia; Neutro.
Máximo da consciência: Maximologia; Homeostático.
Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

A CONCLUSÃO DOS ACRESCENTAMENTOS EVOLUTIVOS
É INAFASTÁVEL E INSUBSTITUÍVEL PARA TODA CONSCIÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DOS MÚLTIPLOS ATRIBUTOS CONSCIENCIAIS OU FORMAÇÃO AUTEVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, executa, hoje, acrescentamentos evolutivos? Em
quais áreas existenciais?
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ACRITICISMO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acriticismo é a postura sem avaliação, exame, investigação, juízo acurado ou auto e heterocrítica a respeito dos fatos sob análise, sem base em juízo de valor e senso crítico.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo a originou-se no idioma Latim, a, ab, ad, “exprimindo a noção de
afastamento, separação; transformação; junção ou intensidade”, e no idioma Grego, a, an, “exprimindo a noção de privação ou negação”. O termo criticismo é composto por critica, derivado do
idioma Inglês, critic, vindo do idioma Latim, criticus, e do idioma Grego, kritikós, “que julga,
decide, critica”. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrinas, teorias, escolas, sistemas, tendências e correntes”. O vocábulo criticismo surgiu em 1843.
Sinonimologia: 01. Acriticidade; anticrítica; anticriticismo. 02. Antidiscernimento; ausência de consciência crítica; inconsciência crítica. 03. Antilogismo; vale-tudo acrítico.
04. Apriorismose. 05. Incapacidade crítica. 06. Monovisão parcelada, 07. Obtusidade. 08. Antipensenidade. 09. Criticofobia. 10. Intolerantismo.
Neologia. Os 2 vocábulos miniacriticismo e megaacriticismo são neologismos técnicos da
Parapatologia.
Antonimologia: 01. Autocrítica; crítica; criticidade; criticismo; critiquice. 02. Heterocrítica. 03. Hipercrítica; hipercriticismo. 04. Omnicrítica. 05. Ultracriticismo. 06. Escrutínio. 07. Exame acurado; exame apreciativo. 08. Dissecção analítica; investigação judiciosa. 09. Cosmovisão
ampla. 10. Criticaria.
Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; o Retrocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Criticologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da acuidade consciencial; os laxopensenes; a laxopensenidade; a antipensenidade.
Fatologia: o acriticismo; a acriticidade; a anticrítica; o anticriticismo; a inexistência de
autocrítica; a ausência de consciência crítica; a incapacidade crítica; o vale-tudo acrítico; o antirracionalismo; o antidiscernimento; o indiscernimento; o antiquestionamento; o aparvalhamento;
a incuriosidade; a frouxidão; os eufemismos; a imperícia; a inabilidade avaliativa; a inépcia; as
duas mãos esquerdas; o politicamente correto; o conformismo doentio; as generalizações apressadas; a contemporização viciosa; os panos quentes da temporada; o apoliticismo; o quietismo apolítico; o paroquialismo; as autocorrupções inconscientes; o megavício dos astros.
Parafatologia: a ignorância quanto à paraperceptibilidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial patológico.
Principiologia: a necessidade do princípio da descrença; a falta do princípio coexistencial da admiração-discordância.
Codigologia: os códigos retrógrados teológicos; o código de valores da Socin quando
patológica.
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Teoriologia: a teoria absurda da fé raciocinada; a teoria patológica dos polissuicídios
em série; a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica da incorruptibilidade da imaginação; a técnica da cosmovisão vs.
técnica da Eletronótica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: o efeito nocivo das conseneres; o efeito halo da ilogicidade grupal.
Ciclologia: o ciclo das automimeses dispensáveis.
Binomiologia: a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação imatura empolgação-ilogicidade.
Crescendologia: o crescendo omissão deficitária–interprisão grupocármica.
Politicologia: a teocracia; a autocracia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a raciocinofobia; a fobia à autexposição.
Maniologia: a hoplomania.
Holotecologia: a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Refutaciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Cosmovisiologia; a Acriticologia; a Autodesviologia; a Autassediologia; a Instintologia; a Achologia.

IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin omissa deficitária; a dupla astrólogo-consulente; a pessoa acrítica.
Masculinologia: o ambílevo; o hoplomaníaco; o personagem Forrest Gump; o astrólogo;
o consulente da Astrologia; o superconformado; o quietista; o acriticista; o indivíduo anticrítico;
o bobalhão; o bolhão; o bobão; o acanhadão.
Femininologia: a personagem Poliana; a bobalhona; a bolhona; a bobona; a acanhadona.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens exaggerator.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniacriticismo = o emprego cotidiano da Astrologia; megaacriticismo
= a aceitação do Criacionismo na Evoluciologia.
Culturologia: a cultura da submissão; a cultura da genuflexão; a cultura do fast-food;
a cultura da moda fashion.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o acriticismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
2. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
3. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
4. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
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5. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
6. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
7. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.

O ACRITICISMO ESTÁ ENTRE AS CAUSAS ÓBVIAS
DA IMPOSSIBILIDADE DA MASSIFICAÇÃO DA CIÊNCIA
CONSCIENCIOLOGIA EM FUNÇÃO DA TAREFA DO
ESCLARECIMENTO E DO PRINCÍPIO DA DESCRENÇA.
Questionologia. Em quais campos, ramos ou linhas de conhecimento você ainda se
mantém acrítico? Tal fato ocorre por ignorância pessoal quanto ao assunto (atenuante) ou não
(agravante)?
Filmografia Específica:
1. Forrest Gump – O Contador de Histórias. Título Original: Forrest Gump. País: EUA. Data: 1994. Duração: 142 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Preto-e-branco; & Colorido. Legendado:
Inglês; & Português (em DVD). Direção: Robert Zemeckis. Elenco: Tom Hanks; Robin Wright Penn; Gary Sinise;
Mykelti Williamson; & Sally Field. Produção: Wendy Finerman; Steve Starkey; & Steve Tisch. Desenho de Produção:
Rick Carter. Direção de Arte: Leslie McDonald; & William James Teegarden. Roteiro: Eric Roth, baseado na obra de
Winston Groom. Fotografia: Don Burgess. Música: Alan Silvestri; Jimi Hendrix; Gus Cannon (canção: “Walk Right In”);
Erik Darling (canção: “Walk Right In”); Hosea Woods (canção: “Walk Right In”); Ruth E. David (canção: “Plant My Feet On
Higher Ground”); David Michael Frank (canção: “Webster's Boomer”); & Fay Voss (canção: “Sugar Shack”). Montagem:
Arthur Schmidt. Cenografia: Nancy Haigh. Efeitos Especiais: Industrial Light & Magic (ILM). Companhia: Paramount
Pictures. Outros dados: Vencedor dos Oscars de melhor filme, ator, diretor, roteiro, montagem e efeitos especiais. Sinopse: Quarenta anos da história dos EUA, inclusive os momentos cruciais da Guerra do Vietnã e Watergate, visto pelos
olhos do ingênuo Forrest Gump.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 170 e 200.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 212, 432 e 726.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 147, 446, 473 e 642.
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ACROBACIA MENTALSOMÁTICA
(HEURISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acrobacia mentalsomática é a técnica de autopensenização criativa a partir do emprego conjugado de todos os recursos ortopensênicos possíveis para se alcançar algum
neopatamar cognitivo ou neoverpon.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo acrobacia é adaptação do idioma Francês, acrobatie, “arte de dançar sobre a corda”; e por extensão, “tudo o que apresenta dificuldades análogas às dos acrobatas
em suas atividades”. Surgiu em 1899. O vocábulo mental procede do idioma Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; pensamento;
inteligência”. Apareceu no Século XV. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Acrobacia mental. 2. Acrobatismo mentalsomático. 3. Pulitrica
mentalsomática. 4. Especulação heurística. 5. Processamento heurístico. 6. Recurso inventivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo acrobacia:
acrobata; acróbata; acrobática; acrobático; acrobatismo; acrobalístico; superacrobata.
Neologia. As 3 expressões compostas acrobacia mentalsomática, acrobacia mentalsomática eletronótica e acrobacia mentalsomática conscienciológica são neologismos técnicos da
Heuristicologia.
Antonimologia: 1. Minipensenização. 2. Fitopensenidade. 3. Zoopensenidade.
Estrangeirismologia: o Autopensenarium; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à imaginação.
II. Fatuística
Pensenologia: a neopensenidade; a autorreceptividade aos neopensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene cosmovisiológico; as posturas autopensênicas; a coesão íntima da maxipensenização.
Fatologia: a acrobacia mentalsomática; a acrobacia mental da Cosmoética; os malabarismos mentais; o contorcionismo com as ideias; a agilidade da percuciência; o taquipsiquismo;
a destreza na elaboração dos pensamentos; a inteligência interna; os megacons; a pré-verpon;
a eclosão da neoverpon; a irrupção do neoconstructo; a Higiene Consciencial pessoal; as introspecções racionais; o recolhimento íntimo; as autorreflexões cosmoéticas; o jogo de palavras (facécia) mentais; a ortomotivação mentalsomática; o assunto transcendente, inédito e momentoso.
Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o coronochacra; a paraverpon; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da sincronicidade interdimensional; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica de acesso à ideia nova; a técnica da tábula rasa; a técnica da expansão das energias conscienciais.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

303

Efeitologia: o efeito halo da neoverpon magna; o efeito das extrapolações mentaissomáticas.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo neoparadigma científico.
Ciclologia: o ciclo de elucubrações frutíferas; o ciclo das neoideias; o ciclo da descoberta; o ciclo de primeneres inventivo.
Enumerologia: o heurista; o especulador; o catalisador; o inventor; o descobridor; o desbravador; o solucionador; o inovador; o inaugurador; o propositor de neoideias. O fato de entender do riscado; o fato de conhecer o terreno; o ato de entrar no assunto; o ato da abordagem ao argumento intrínseco; o fato de virar o tema pelo avesso; o fato de esgotar a discussão; o fato de virar a folha.
Interaciologia: a interação vários ângulos–nova perspectiva.
Crescendologia: o crescendo questão inteligente–solução genial.
Trinomiologia: o trinômio questão-pendência-dilema; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade da ideia em foco; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos.
Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades
captadas por poucos.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia direta; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei valendo para todos; as leis da Cosmoética.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a heuristicoteca; a criativoteca; a mentalsomatoteca; a neologisticoteca.
Interdisciplinologia: a Heuristicologia; a Neotecnologia; a Neologística; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Criteriologia; a Priorologia; a Recexologia; a Verponologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a consciência mentalsomática; a pessoa com educação
erudita; a conscin eletronótica; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o acrobata mentalsomático; o acróbata mental; o equilibrista mental;
o agitador de ideias; o produtor de conhecimentos; o raciocinador imparcial; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o verponista; o arquiteto de verpons.
Femininologia: a acrobata mentalsomática; a acróbata mental; a equilibrista mental;
a agitadora de ideias; a produtora de conhecimentos; a raciocinadora imparcial; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a verponista; a arquiteta de verpons.
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Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: acrobacia mentalsomática eletronótica = a autopensenização criativa
quando gerando descoberta especificamente intrafísica, humana, por exemplo, a penicilina, ou os
antibióticos, dentro da Terapeuticologia; acrobacia mentalsomática conscienciológica = a autopensenização criativa quando gerando descoberta especificamente extrafísica, multidimensional,
por exemplo, a oficina extrafísica, ou ofiex pessoal, dentro da Interassistenciologia.
Culturologia: a cultura da liberologia consciencial cosmoética.
Holopensenologia. De acordo com a Pensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 locais ou conceptáculos com holopensenes técnicos capazes de predispor e estimular as autopensenizações criativas da acrobracia mentalsomática às conscins interessadas:
01. Acoplamentarium.
02. Autocognitarium (Laboratório conscienciológico da Pancogniciologia).
03. Cosmogramarium (Laboratório conscienciológico da Cosmogramologia).
04. Heuristicarium.
05. Holociclarium.
06. Holotecarium.
07. Pensenarium (Laboratório conscienciológico da Pensenologia).
08. Serenarium (Laboratório conscienciológico da Serenologia).
09. Tertuliarium.
10. Verponarium.
Verponologia. Do ponto de vista da Heuristicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 neoideias, neotécnicas, macronovidades ou verpons libertárias, impactantes e inquestionáveis da Conscienciologia, geradas a partir das acrobacias mentaissomáticas acopladas à projetabilidade lúcida, à Paragenética, à interassistencialidade e à outros recursos avançados:
01. Conscienciograma.
02. Consciencioterapia.
03. Curso Intermissivo (CI).
04. Invéxis: inversão existencial.
05. Macrossoma.
06. Megagescon: pessoal ou grupal.
07. Ofiex: oficina extrafísica pessoal.
08. Policarmalidade: pessoal.
09. Proéxis: programação existencial.
10. Recéxis: reciclagem existencial.
11. Tares: tarefa do esclarecimento.
12. Tenepes: tarefa energética pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a acrobacia mentalsomática, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
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Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
Corredor heurístico: Experimentologia; Homeostático.
Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
Imagística: Mentalsomatologia; Neutro.
Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A ACROBACIA MENTALSOMÁTICA, EM GERAL, FAZ
PARTE, COMO SEÇÃO INARREDÁVEL, DA MAIORIA DOS
ATOS DE CRIAÇÃO DAS MEGAVERDADES RELATIVAS
DE PONTA, OU VERPONS, DENTRO DO VERPONARIUM.
Questionologia. Como encara você a acrobacia mentalsomática nas áreas das neocriações na vida humana? Qual nível de performance você alcança? Quais verpons surgiram daí?
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ACRONOLOGIA DA RECIN
(AUTOTAQUICOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acronologia da recin é a condição de instantaneidade ou atemporalidade
entre a tomada de megadecisão e implementação das autorrenovações, de modo autoconsciente,
prioritário e taquirrítmico, consequência da convergência de sucessão de resoluções lúcidas frente
à tarefa de reciclagem intraconsciencial (recin), segundo o emprego teático da inteligência evolutiva (IE), universalista, cosmoética.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro prefixo a provém do idioma Grego, a, “negação; privação”.
A palavra cronologia vem do mesmo idioma Grego, khronología, “Ciência das medidas de tempo”, constituída por khrónos, “tempo”, e por lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apareceu no Século XV. O segundo prefixo re deriva do idioma
Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo
procede também do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklos,
“círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O terceiro prefixo intra provém igualmente do
idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. O vocábulo consciência vem do
mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Atemporalidade da recin. 2. Aqui-agora-já da recin. 3. Instantaneidade resolutiva da recin. 4. Instantaneidade da megadecisão recicladora.
Neologia. As 3 expressões compostas acronologia da recin, acronologia da minirrecin
e acronologia da megarrecin são neologismos técnicos da Autotaquicogniciologia.
Antonimologia: 1. Procrastinação da recin. 2. Dilação da autorrecin. 3. Leniência recinológica. 4. Posicionamento antirrecin.
Estrangeirismologia: a evitação do laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer; a personalidade strong profile recicladora; o break-even point da megadecisão.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao taquipsiquismo aplicado à reciclagem intraconsciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem instantânea; a capacidade de mudar
instantaneamente o conjunto de regras de pensenizar; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os parapensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade.
Fatologia: a acronologia da recin; as reparações instantâneas das falhas e erros; as mudanças íntimas decididas e implementadas no presente-futuro; a mudança imediata ao “cair a ficha”; a vivência da autossinceridade cosmoética estarrecedora exercendo força para a conjugação
da decisão-ação imediata; a inteligência evolutiva da autorreparação instantânea do erro; as injunções positivas para a mudança on time; a decisão taquipensênica consciente pela correção pessoal; a queima de etapas na mudança íntima; os influxos instantâneos da neoideia; o ato de não
repetir o mau hábito antievolutivo; a eliminação imediata das autossabotagens antievolutivas;
a mudança instantânea do megafoco; a Impactoterapia como ferramenta evolutiva para a autorreciclagem acronológica; o processo de reciclagem instantânea da Impactoterapia; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) otimizada pela implementação da atemporalidade da recin; a reciclagem intraconsciencial de base mentalsomática; o apoio dos amparadores nas decisões lúcidas cosmoéticas;
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o quantum de energia da recin exitosa; a quebra do “canto da sereia” pela realização da mudança
pessoal; o ponto de inflexão da mudança de patamar; a personalidade forte efetivando mudança
íntima sem perda de tempo; a lucidez quanto à realidade “o tempo quem faz é a consciência”;
o ponto de viragem na reciclagem do megassediador; os autodesafios da proéxis recicladora de
comportamentos multisseculares; a libertação da interprisão pelo uso da liberdade de ser e viver
de modo cosmoético; o fato de conquistar autoridade moral para a recomposição grupocármica
a partir da recin no tempo correto; o ato de romper com o erro pela força da vontade, sem
delongas; a diminuição temporal no autodesenvolvimento do trafal na condição de superação do
elo fraco da corrente recinológica; o autodesassédio evolutivo decorrente da defesa de verbete no
Tertuliarium; a meta-desafio da autodesperticidade em 3 anos; as vivências com os cons magnos
da hiperacuidade pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático instantâneo; o uso
mentalsomático do poder da decisão no aqui-agora-já; a capacidade de identificação do fluxo cósmico; a destruição cosmoética dos maus hábitos antievolutivos logo após a paravivência de expansão de consciência; as lições discretas, porém irresistíveis, recebidas pela tenepes; a mudança
imediata de comportamento como sendo o atestado de veracidade da paravivência da cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo trafor-autodiscernimento; o sinergismo autorreflexão taquirrítmica–ponderação–determinação imediata; o sinergismo entre todas as aprendizagens no
tempo propiciando as reciclagens taquirrítmicas.
Principiologia: o princípio do aqui-agora-já aplicado à maturidade das decisões no timing certo para as recins; o princípio da megafraternidade gerando a autoexigência de recins
imediatas; o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio do se não presta, não presta
mesmo, não adianta fazer maquilagem; o princípio de não dourar a pílula.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da Paracronologia; a teoria da recéxis; a teoria da invéxis; a teoria da seriéxis; a teoria da inteligência evolutiva.
Tecnologia: a técnica da decisão, no único tempo real, o já; as técnicas da autoconsciencioterapia; as técnicas conscienciométricas; a paratécnica da tenepes; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de viver evolutivamente; a técnica da autoimpacterapia; a técnica do
uróboro introspectivo; a técnica de autocorreção instantânea; a técnica da mudança pacífica
e instantânea do bloco de manifestações.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paracronologia; o laboratório
conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paracronologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível
da Dessomática; o Colégio Invisível da Longevidade; o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: os efeitos imediatos da recin; os efeitos recicladores da EQM; os efeitos silenciosos da tenepes nas recins; o efeito halo da recin no tempo correto; o efeito de desfazer
o defeito na recin; o efeito autobenigno da antivitimização; o efeito criptonita na recin; o efeito
potencializador da recin no momento evolutivo acertado; a força da mudança gerando efeitos interassistenciais.
Neossinapsologia: as autoneossinapses resultantes da decisão pela possibilidade de instantaneidade na mudança; a potencialização imediata sináptica e parassináptica da mudança com
a cosmovisão.
Enumerologia: o estabelecimento do tempo da recin; o estabelecimento da reciclagem
on time; o estabelecimento da taquirritmia reeducaciológica; o estabelecimento da aceleração da
História Pessoal; o estabelecimento da autodisponibilidade recinológica; o estabelecimento do
tempo do autenfrentamento; o estabelecimento da dinamização de neocondutas prioritárias.
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Binomiologia: o binômio decisão pessoal–pacificação íntima; o binômio decisão-determinação; o binômio admiração-discordância; o binômio recin exitosa–homeostase holossomática.
Interaciologia: a interação semperaprendente–amparador técnico; a interação vontade
consciente–reciclagem intraconsciencial; a interação recin acronológica–pacificação íntima;
a interação autorreflexão cosmoética–anticonflituosidade.
Crescendologia: o crescendo tempo correto das recins–compléxis; o crescendo recin na
hora certa–potencialização da interassistencialidade.
Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-recin; o trinômio erro-autorreflexão-correção.
Polinomiologia: o polinômio erro-arrependimento-remorso-recin; o polinômio vontade-intenção-decisão-ação.
Politicologia: a política da autorrenovação na Cronologia e Paracronologia corretas;
a política da autevolução pela autocientificidade cosmoética.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do livre-arbítrio na escolha do tempo da recin;
a lei da inevitabilidade evolutiva.
Filiologia: a recexofilia; a recinofilia; a paracronofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a verponofilia; a reeducaciofilia.
Fobiologia: a cronofobia; a cainofobia; a decidofobia impedindo o aproveitamento lúcido das janelas para as autorrecins on time.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da banalização consciencial; a síndrome da autovitimização; a síndrome do perdularismo
evolutivo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de abstinência da Baratrosfera
(SAB).
Mitologia: a superação do mito da irreparabilidade na autevolução.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca; a cosmoeticoteca;
a cognoteca; a cronoteca; a parapsicoteca; a traforoteca; a recexoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autotaquicogniciologia; a Taquipsicologia; a Taquipensenologia; a Paracronologia; a Cosmoconscienciologia; a Recinologia; a Recexologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia; a Parageneticologia; a Despertologia; a Invexologia; a Intermissiologia;
a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a Cosmovisiologia; a Autodiscernimentologia; a Autodecidologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia.
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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial taquipsíquico; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial taquipsíquica; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
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a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autocorrector; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens tachyrhythmicus; o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens tachymnemonicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens autocriticus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: acronologia da minirrecin = a instantaneidade da mudança no comportamento em decorrência da vivência da experiência de quase morte (EQM); acronologia da megarrecin = a instantaneidade da mudança no comportamento em decorrência da vivência da cosmoconsciência.
Culturologia: a cultura da autossuperação consciencial; a cultura da autonomia evolutiva.
Postura. Pela ótica da Recinologia, há conscins autoimperdoadoras em relação à lei do
maior esforço aplicada à implementação de reciclagem intraconsciencial de maneira constante
e imediata, enquanto, outras, autossabotadoras, esforçam-se para não olhar os próprios defeitos,
vícios e maus hábitos, relegando as mudanças íntimas para o momento de autossaturação intraconsciencial.
Instrumentos. Pela Autoconsciencioterapia, a superação dos comportamentos anticosmoéticos pela megadecisão evolutiva é marcada pelo pen do pensene autolúcido, podendo ser gerada a partir dos 4 instrumentos listados na ordem alfabética:
1. Autacareação cosmoética: a autoconfrontação dos fatos e parafatos envolvendo a recin pessoal.
2. Autoimperdoamento: a postura autoimperdoadora para a renovação desafiante de
superação de limites temporários.
3. Expansão de consciência: as mutações instantâneas de traços comportamentais após
as expansões conscienciais.
4. Megaimpactoterapia: a cirurgia consciencial transformadora; a Cosmoética Destrutiva.
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 acronologia da recin, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
02. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autoprontidão: Recexologia; Homeostático.
04. Autorrestauração imediata: Autodisciplinologia; Homeostático.
05. Ciclo reparatório: Autorrecexologia; Homeostático.
06. Defeito desfeito: Autorrecexologia; Homeostático.
07. Instantaneidade consciencial: Instantaneologia; Homeostático.
08. Instantâneo evolutivo: Instantaneologia; Homeostático.
09. Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
10. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
11. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
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12.
13.
14.
15.

Recin: Recexologia; Homeostático.
Taquirritmia megagescônica: Megagesconologia; Neutro.
Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.
Viragem do megassediador: Terapeuticologia; Homeostático.

A CONSCIÊNCIA AUTOLÚCIDA AO DECIDIR EXERCITAR
A ACRONOLOGIA DA RECIN CATALISA EXTRAPOLAÇÕES
AUTEVOLUTIVAS DE MEGAUTORRECUPERAÇÃO DE CONS,
ACELERANDO A AUTOMEGARRENOVAÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. A acronologia da recin já chegou a você, leitor e leitora? Quais proveitos evolutivos você vem obtendo com a liberdade de mudar a si mesmo(a) de modo mais premente?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 133, 146 e 852.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5
x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 288 e 588.

M. D. S.

Enciclopédia da Conscienciologia

311

ACUMULABILIDADE
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acumulabilidade é a qualidade, característica, condição ou estado daquilo passível de ser acumulado pela conscin durante a vida intrafísica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cumulativo vem do idioma Latim, cumulatus, de cumulare, “cumular (sentidos próprio e figurado); encher; completar; amontoar”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Acumulação. 2. Fartura. 3. Riqueza consciencial.
Neologia. Os 2 vocábulos miniacumulabilidade e maxiacumulabilidade são neologismos
técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Inacumulabilidade. 2. Dispersão. 3. Carência; escassez. 4. Exiguidade. 5. Pouquidade. 6. Pobreza consciencial.
Estrangeirismologia: o Administrarium; a acumulação de findings.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente do autodiscernimento quanto ao tato.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autocogniciologia; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a acumulação de pensenes construtivos; a acumulação de grafopensenes pessoais.
Fatologia: a acumulabilidade; o armazenamento de coisas; o ajuntamento; os meios; os
recursos; os haveres; as reservas; a acumulação de indícios; a acumulação das possibilidades evolutivas; a bioacumulação existencial; a acumulação de desempenhos; a acumulação de férias;
a acumulação sistemática de conhecimentos libertários; a acumulação de dados; a acumulação de
argumentos; a acumulação de dinheiro; o limite da acumulabilidade; a maturação intelectual;
a qualidade dos itens; os artefatos do saber; as coisas reunidas; o problema permanente do espaço
físico (Proxêmica); a amplitude do acervo; a triagem; a relevância do conteúdo dos itens; a interatividade; a usura; o perdularismo; a generosidade; a prodigalidade; a interassistencialidade; os
pontos existenciais de acumulação; o acúmulo dos artefatos do saber; o acúmulo de objetos;
o acúmulo de anotações técnicas; a acumulação de nutrientes mentaissomáticos na criatividade;
a evitação da acumulação de pendências.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a acumulação de
energias conscienciais (ECs) sadias; a acumulação de energias conscienciais gravitantes; a prática
do tenepessismo; a autovivência da ofiex; a acúmulo de experiências projetivas pessoais;
a acumulabilidade sadia das energias conscienciais específicas nos laboratórios conscienciológicos, na Holoteca; no Holociclo e no Tertuliarium do CEAEC.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da acumulação de energias conscienciais sadias.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do descarte cosmoético.
Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; a técnica da consulta a 50 dicionários.
Voluntariologia: o curriculum vitae do voluntariado.
Laboratoriologia: o holopensene dos laboratórios das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Holotecologia; os Colégios Invisíveis das Ciências.
Efeitologia: o efeito halo do somatório de conhecimentos libertários.
Neossinapsologia: a acumulação de neossinapses geradoras de neoverpons.
Ciclologia: o ciclo do plantio e o ciclo de colheita.
Enumerologia: as investigações; as pesquisas; os experimentos; as operações; os procedimentos; as sistematizações; as técnicas; os métodos.
Interaciologia: a interação extensão das acumulações–qualidade das acumulações.
Crescendologia: o crescendo acumulabilidade-usabilidade; o crescendo repositório de
ideias–irradiador de neoideias.
Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego; o antagonismo egocentrismo / altruísmo; o antagonismo acúmulo sadio / acúmulo patológico.
Paradoxologia: o paradoxo da inconsciência da maioria da população humana quanto
às experiências acumuladas ao longo das vidas sucessivas.
Politicologia: a democracia direta; a lucidocracia.
Legislogia: as leis emanadas da autoridade vivencial; a lei da atração dos afins.
Filiologia: a biofilia.
Fobiologia: a disciplinofobia.
Sindromologia: a síndrome da acumulação.
Maniologia: a mania de colecionar objetos inúteis.
Holotecologia: a superlativoteca; a encicloteca; a catalogoteca; a qualitoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Proexologia; a Recexologia; a Interassistenciologia; a Cosmovisiologia; a Inventariologia; a Holotecologia; a Arquivística; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin medíocre; a conscin lúcida; a conscin large; a pessoa atacadista consciencial; a pessoa varejista consciencial; a pessoa miserê; a conscin
eletronótica; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o colecionador; o colecionista; o homem-acumulador; o estoquista;
o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o assistente; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o formador de opinião; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a colecionadora; a colecionista; a mulher-acumuladora; a estoquista;
a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a assistente; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a formadora de
opinião; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a proexista; a proexóloga;
a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo
sapiens recyclans; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cohaerens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniacumulabilidade = a condição de quem amontoou bens, posses ou
patrimônios intrafísicos tão somente para uso pessoal, familiar ou por avarícia; maxiacumulabilidade = a condição de quem armazenou bens, posses ou patrimônios intrafísicos objetivando a melhoria existencial de todas as conscins, por exemplo, na realização da maxiproéxis.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, há, pelo menos, 3 fontes relevantes das matérias evolutivas componentes das acumulações da conscin lúcida:
1. Trabalhos pessoais: ou criações próprias; a megagescon.
2. Artefatos do saber: em geral; a biblioteca pessoal.
3. Colaborações dos voluntários: ou colaboradores, homens e mulheres.
Traforologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, a acumulabilidade sadia pode ser,
racionalmente, respeitável trafor capaz de enriquecer o mundo.
Proexologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, quem é desorganizado ou vítima da
síndrome da dispersão consciencial não consegue acumular dados ou artefatos do saber valiosos
e úteis para aplicar na consecução razoável da programação existencial (proéxis).
Autodiscernimentologia. No universo da Interassistenciologia, é preferível compor
o pé-de-meia sustentável, capaz de ser distribuído fraternalmente para todos, e não buscar manter
o voto de pobreza passível de chegar ao fim da existência dando trabalho aos outros ou dependendo da assistência de cuidadores, homens e mulheres.
Atividade. A acumulabilidade pessoal do líder criativo desencadeia a acumulabilidade
grupal dos trabalhadores da linha de montagem das tarefas continuadas, em todas as áreas de atividade, seja o comércio, a indústira, a educação, a saúde e outras.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a acumulabilidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
5. Dupla acumulação: Autodiscernimentologia; Homeostático.
6. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
7. Nuança: Experimentologia; Neutro.

A QUALIDADE DOS ITENS COMPONENTES DO ACERVO
ACUMULADO DURANTE A EXISTÊNCIA HUMANA
DIAGNOSTICA, COM EXATIDÃO, O REAL PERCENTUAL
DO COMPLETISMO EXISTENCIAL DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Qual a qualidade dos itens das acumulações desenvolvidas por você
nesta vida? Tais acumulações objetivam qual finalidade?
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ACUPONTO
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O acuponto é o ponto de acupuntura localizado nos canais de energias
denominados nadis ou meridianos, caracterizado por ter maior sensibilidade espontânea e maior
condutibilidade elétrica aos estímulos, traçado originariamente pela Medicina Tradicional Chinesa (MTC), presente na superfície corporal humana, animal e no sistema vegetal, podendo ser utilizado no diagnóstico e tratamento de doenças, objetivando a homeostasia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição acu deriva do idioma Latim, acus, “agulha; alfinete”. O termo ponto provém do mesmo idioma Latim, punctum, “picada; pequeno buraco feito
por picada; ponto (sinal de pontuação); parte do todo; pequena parcela; pequeno espaço de tempo;
instante; ponto (geométrico); ponto (no jogo de dados)”; conexo com punctus, derivado do verbo
pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Ponto de acupuntura. 2. Ponto do meridiano. 3. Ponto do canal de
energia. 4. Ponto dos nadis. 5. Ponto sistêmico de acupuntura.
Neologia. As 3 expressões compostas acuponto distante, acuponto regional e acuponto
local são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Ponto auricular. 2. Ponto gatilho ou trigger point. 3. Ponto da fibromialgia. 4. Energy lock point. 5. Ponto sham.
Estrangeirismologia: a sensação do deqi provocada pelo agulhamento no acuponto;
a percepção do qi pessoal através do agulhamento no acuponto; o ponto ashi como indicativo de
dor; o feedback do paciente e do terapeuta através do uso dos acupontos; o upgrade consciencial
e parapsíquico fornecido pelos acupontos.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto às manifestações energéticas localizadas em pontos específicos da Fisiologia Humana,
Animal e Vegetal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; o holopensene da somaticidade; o holopensene da interassistencialidade; o holopensene da empatia; a autopensenidade
terapêutica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; o holopensene do equilíbrio fisiológico; os genopensenes; a genopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
o holopensene do equilíbrio energético.
Fatologia: o acuponto; a diminuição da resistência somática e elétrica nos locais dos
acupontos; as diversas denominações dos acupontos e correspondências com a natureza, objetos
e medicina; os acupontos em animais e em vegetais; os tipos de acupontos; as classificações;
a aplicação das agulhas; a estratégia de seleção e combinação; o uso das diversas técnicas nos
acupontos; a Kirliangrafia e a visualização dos acupontos e meridianos; o número de acupontos
no ser humano; a China enquanto país de origem do estudo desde 4000 a.e.c.; o número de acupontos no ser humano; os pontos de desequilíbrio somático e energossomático facilitando o diagnóstico segundo a MTC; a auto e heteropercepção dos acupontos; as intoxicações por medicamentos e metais pesados causando os bloqueios energéticos; o picador; o ceticismo; o radicalismo
oriental nos acupontos; as sensações causadas pelo agulhamento; os acupontos de reanimação; os
acupontos de primeiros socorros; o gesto natural desbloqueando o acuponto; o parapsiquismo,
a dragona, e o ponto IG14; os pontos do triângulo da longevidade VC8 e E36 utilizados com
a moxabustão; a agudização da patologia provocada pelo acuponto; a cronicidade da patologia
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e o acuponto; as sensações de alívio, dolorosas e energéticas geradas pelos acupontos; a curiosidade gerada pelos acupontos; o paciente ativo, consciente e colaborador do terapeuta nas etapas
de intervenção; a aplicação dos acupontos em animais evitando a eutanásia; os experimentos em
vegetais através dos acupontos; o autodidatismo dos estudos dos acupontos através do Do in (digitopressura); a Consciencioterapia sendo elo entre consciencioterapeuta e evoluciente para futuros experimentos na área de acupuntura.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, antes, durante
e após o manejo dos acupontos; a assim e a desassim prioritárias; a percepção energética dos acupontos e dos canais de energia ou meridianos pelo assistido e assistente; os chacras bloqueados
e a associação com os acupontos; os bloqueios energéticos associados aos padrões patológicos do
assistido; a equipe extrafísica especializada no auxílio da definição dos acupontos na prevenção
e tratamento das doenças; os acupontos e a promoção da soltura holochacral favorecendo as parapercepções parapsíquicas; a influência dos acupontos na ectoplasmia; a percepção de pontos de
luz nos acupontos; as sinaléticas energéticas nos acupontos e canais de energia; a parapercepção
da deformidade na região do acuponto vivenciada na Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia
(DIP) enquanto sinal retrocognitivo e retrossenha; a instalação de campo bioenergético favorecendo o trabalho com os acupontos; o autassédio acentuando os bloqueios energéticos nos acupontos
e provocando intoxicações pensênicas; a presença de heterassédio amplificando os sintomas;
a conexão energética do assistido com o assistente antevendo a necessidade do tratamento; a paranamnese; o paradiagnóstico; a facilidade na compreensão dos estudos da MTC demonstrando link
retrocognitivo; a paracaptação ideativa no laboratório de sinalética energética do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC) sendo indicador para o aprofundamento nos estudos de
acupuntura; a Central Extrafísica de Energia (CEE) no amparo de tratamentos mais complexos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo acupontos–diagnóstico pela MTC; o sinergismo acupontos–tratamento de saúde; o sinergismo acupontos–pontos de alarme; o sinergismo acupontos-inervação; o sinergismo acupontos–pontos ashi; o sinergismo acupontos–Medicina Vibracional;
o sinergismo acupontos-quiropraxia.
Principiologia: a priorização do princípio da interassistencialidade com o uso dos acupontos; o princípio cosmoético de exteriorizar as melhores energias no trabalho assistencial;
o princípio de o assistente não medir esforços para a assistência; o princípio da autocura e o uso
do Do in; o princípio básico de sempre se punturar os pontos de dor; os acupontos e o princípio
do Yin e do Yang; o princípio do autodiagnóstico, heterodiagnóstico e tratamento por meio dos
acupontos.
Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC) aplicado pelo profissional de acupuntura; o código grupal de Cosmoética (CGC) qualificando o trabalho dos profissionais em acupuntura; o código de ética profissional do acupunturista.
Teoriologia: a teoria do surgimento dos acupontos; a teoria do funcionamento dos acupontos; a teoria do equilíbrio holossomático promovido pelo tratamento com os acupontos; a teoria dos pensenes (pensamento, sentimento e energia) influindo no equilíbrio energético; a teoria
da amparabilidade interassistencial; a teoria dos 5 elementos da Natureza; a teoria dos biofotons; a teoria do fluxo energético vegetal.
Tecnologia: a técnica da localização dos acupontos pelo aparelho localizador; a técnica
da localização pela palpação, sensibilidade tátil e dolorosa; a técnica da localização pelas medidas em tsun ou cun; a técnica da localização dos acupontos em animais; a técnica da localização
dos acupontos em vegetais; a técnica do agulhamento seco; as técnicas profiláticas para a manutenção da homeostase holossomática; a técnica do uso da Escala Visual Analógica (EVA) na
avaliação e no resultado do tratamento.
Voluntariologia: o voluntariado atuante no Laboratório de Bioenergologia da Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB); o vo-
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luntariado dos profissionais da saúde atuantes no Programa de Estimulação Parapsíquica
(PROEP); o voluntariado do Programa de Estimulação Parapsíquica pela Auriculoterapia do
curso Imersão em Ectoplasmia da ECTOLAB; o voluntariado cobaia nas pesquisas do laboratório conscienciológico de ectoplasmia com o uso do Vega Test; os voluntários nos Estágios de
Especialização em Acupuntura.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de ectoplasmia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da
Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Saúde Holossomática; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Paragenética; o Colégio Invisível dos Paraterapeutas;
o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito da estimulação parapsíquica pelos acupontos; o efeito da reanimação pelos acupontos; o efeito anestésico; o efeito iatrogênico pelo mau uso dos acupontos; o efeito abortivo induzido pelos acupontos; o efeito placebo pelo uso dos pontos sham de acupuntura;
os efeitos das cirurgias e das cicatrizes nos acupontos.
Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes do desbloqueio chacral pelos acupontos; os acupontos facilitando a melhoria da memória e concentração pela ativação das neossinapses; as intoxicações orgânicas dificultando as neossinapses; a evitação do uso de medicamentos
bloqueadores de neossinapses; a criação de neossinapses parapsíquicas a partir do tratamento
com os acupontos.
Ciclologia: o ciclo patológico dor–contratura muscular–bloqueio energético no acuponto; o ciclo desequilíbrio energético–bloqueio energético–estagnação de qi e xue–alteração na
função–formação de massa–alteração da estrutura–cisto ou tumor; o ciclo dor localizada–posição antálgica–deformidade; a remissão do ciclo da patologia; os 5 elementos sendo estágios de
ciclo sazonal.
Enumerologia: o ato de avaliar; o ato de selecionar; o ato de palpar; o ato de punturar;
o ato de manipular; o ato de retirar; o ato de pressionar. A aplicação da digitopressura; a aplicação do agulhamento; a aplicação da eletroacupuntura; a aplicação da ventosa; a aplicação da
moxa; a aplicação da sangria; a aplicação do guachá. A prática da inserção; a prática da tonificação; a prática da sedação; a prática da dispersão; a prática da harmonização; a prática do
desbloqueio; a prática da energização.
Binomiologia: o binômio acuponto–trajeto energético do meridiano; o binômio acuponto–desbloqueio chacral; o binômio acuponto-digitopressura; o binômio acuponto–resposta
fisiológica; o binômio acuponto–estimulação parapsíquica; o binômio acuponto–interstício celular; o binômio acuponto-profilaxia.
Interaciologia: a interação sintoma–diagnóstico–canal de energia–acuponto–tratamento; a interação acuponto–fisiologia dos zang fu–tratamento; a interação escolha dos acupontos–resultado do tratamento; a interação acupontos-medicamentos; a interação acupuntura–desintoxicação somática; a interação acupontos–fibras nervosas periféricas.
Crescendologia: o crescendo doença-saúde; o crescendo temperamento assistencial–
–teática assistencial; o crescendo retropensenes-neopensenes; o crescendo desbloqueio chacral–
–ativação parapsíquica; o crescendo cascagrossismo-parapsiquismo; o crescendo fechadismo
consciencial–abertismo consciencial.
Trinomiologia: o trinômio acuponto–canal de energia–desbloqueio energético; o trinômio zang fu–canais de energia–acupontos; o trinômio acupontos–meridianos–espaço intersticial;
o trinômio agulhamento–sensação do deqi–tratamento; o trinômio seleção de pontos–tratamento–homeostasia; o trinômio soma-energossoma-acupontos; o trinômio biotipo–seleção de
pontos–tratamento.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio anamnese–seleção dos acupontos–tratamento–equilíbrio holossomático–autolucidez consciencial; o polinômio patologia–uso dos acupontos–pararreparação energética–
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–desbloqueio energético–restauração da saúde; o polinômio consciencioterapêutico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo equilíbrio energético / desequilíbrio energético;
o antagonismo acupontos / pontos sham; o antagonismo percepções parapsíquicas / bloqueio
chacral; o antagonismo filosofia chinesa / cientificismo; o antagonismo percepção energética
/ intoxicação somática; o antagonismo acupontos / medicamentos.
Paradoxologia: o paradoxo de a pressão dolorosa da digitopressura no acuponto aliviar ou sedar a dor; o paradoxo da existência física dos acupontos e canais de energia; o paradoxo de os acupontos tratarem e também poderem provocar iatrogenias; o paradoxo de os acupontos provocarem reanimação ou dessoma; o paradoxo de os acupontos atuarem tanto para
a fertilidade quanto no abortamento; o paradoxo de o acuponto provocar sedação ou tonificação; o paradoxo de a agudização dos sintomas provocados pelos acupontos melhorar e curar
a doença.
Politicologia: a assistenciocracia; a democracia; a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS); as políticas de recomendações da acupuntura realizadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS); a política da integração multiprofissional da acupuntura; a regulamentação do profissional acupunturista na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).
Legislogia: a lei cosmoética dos limites assistenciais; a lei da ação e reação; as leis universais; a lei do Cosmos; a legislação dos Conselhos Federais de Classe regulamentando a acupuntura enquanto especialidade profissional; a lei da sincronicidade; as leis da Fisiologia Humana, Animal e Vegetal.
Filiologia: a terapeuticofilia; a neofilia; a energossomatofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a pesquisiofilia; a pensenofilia.
Fobiologia: a acmofobia; a terapeuticofobia; a gnoseofobia; a iatrofobia; a algofobia;
a autopesquisofobia; a hemofobia; os acupontos específicos para tratar as fobias.
Sindromologia: as síndromes patológicas agudas ou crônicas; a síndrome da autovitimização minimizando os resultados terapêuticos; a síndrome da patopensenidade; a síndrome da
carência do paciente prorrogando o tratamento terapêutico; a evitação da síndrome de burnout;
a síndrome do cascagrossismo dificultando as parapercepções do assistente e do assistido; a síndrome da apriorismose em relação ao paciente.
Maniologia: a mania de o profissional acupunturista viciar nos mesmos acupontos;
a mania do cuidador de animais e de plantas só lembrar dos tratamentos convencionais.
Mitologia: o mito de a acupuntura não fazer mal; o mito de as agulhas de acupuntura
conterem remédio no interior delas; o mito de a acupuntura só funcionar se a pessoa acreditar;
o mito da cura milagrosa; o mito da autoperfeição exigida ao terapeuta; o mito de o acupunturista saber todos os acupontos; o mito de quanto mais acupontos utilizados melhor.
Holotecologia: a energoteca; a holossomatoteca; a assistencioteca; a terapeuticoteca;
a nosoteca; a experimentoteca; a sinoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Holossomatologia; a Paraterapeuticologia; a Paranatomia; a Parafisiologia; a Parassemiologia; a Parapercepciologia; a Paracirurgia;
a Acupuntura; a Neurociência; a Consciencioterapeuticologia; a Medicina Vibracional.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin terapeuta; a isca humana lúcida; o ser desperto;
a conscin enciclopedista; a consciex amparadora de função; a consciex amparadora do assistido;
o ser interassistencial; a consciência assistida.
Masculinologia: o acupunturista; o acoplamentista; o assistido ativo; o assistido passivo;
o propositor de verpons; o agente da tares; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
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o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o parapsíquico ectoplasta; o doador de energia; o energizador; o pesquisador; o projetor consciente; o parafisiologista; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação; o filósofo Confúcio (551–479 a.e.c.); o imperador amarelo Huang Di
(259–221 a.e.c.), em cujo reinado surgiu o Clássico livro Nei Jing.
Femininologia: a acupunturista; a acoplamentista; a assistida ativa; a assistida passiva;
a propositora de verpons; a agente da tares; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a parapsíquica ectoplasta; a doadora de energia; a energizadora; a pesquisadora; a projetora consciente; a parafisiologista; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energisator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens energossomaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessita; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: acuponto distante = o utilizado para a prevenção ou tratamento longe do
local da dor ou doença; acuponto regional = o utilizado para a prevenção ou tratamento nas
proximidades da dor ou doença; acuponto local = o utilizado para a prevenção ou tratamento
diretamente no foco da dor ou doença.
Culturologia: a cultura da iscagem lúcida interassistencial; a cultura da Interassistenciologia; a cultura do autodiscernimento; a cultura do Do in enquanto autotécnica prática e preventiva; a cultura auto e heteropesquisística científica; a cultura da autodesassim; a cultura do
acompanhamento interassistencial.
Alterações. Segundo a Holossomatologia, eis, por exemplo, em ordem lógica, os veículos holossomáticos, respectivos bloqueios energéticos nos acupontos e a origem das doenças internas segundo a MTC:
1. Mentalsoma: as alterações negativas do pen e do sen; as mimeses e o monoideísmo.
2. Psicossoma: as emoções exageradas e tóxicas; o stress e preocupações frequentes.
3. Energossoma: os canais de energia estagnados; a estagnação do qi e do xue; os chacras bloqueados; a diminuição da imunidade.
4. Soma: a alteração na função; a alteração na estrutura orgânica ou visceral; a formação de cisto ou tumor em determinado local.
Taxologia. Com relação à Holochacrologia, pode-se classificar os acupontos locais e regionais a eles associados, em 10 tipos, listados a seguir em ordem anatômica decrescente, do chacra superior ao inferior:
01. Coronochacra: facilitador das parapercepções; relação com o ponto VG20.
02. Frontochacra: facilitador da clarividência; relação com o ponto Yintang.
03. Nucalchacra: facilitador de acoplamentos; relação com o ponto VG16.
04. Laringochacra: favorecimento da fala e capacidade de expressão; relação com
o ponto VC22.
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05. Cardiochacra: liberação da opressão e angústia; relação com o ponto VC17.
06. Esplenicochacra: seleção e distribuição das energias vitalizadoras; relação com
o ponto VC12.
07. Umbilicochacra: doação de energias; relação com o ponto VC9.
08. Sexochacra: favorecimento da libido, potência sexual, fertilidade, manutenção da
vitalidade e saúde do holochacra; relação com o ponto VC1.
09. Palmochacras: facilitam a exteriorização das energias conscienciais; relação com
o ponto PC8.
10. Plantochacras: facilitam a absorção das geoenergias; relação com o ponto R1.
Terapêutica. A tomada de consciência da doença, a aspiração pela saúde e a procura de
tratamento adequado somado ao investimento nas autopesquisas e reciclagens intraconscienciais
(recins) podem favorecer na reversão do quadro patológico instalado.
Técnicas. Sob a ótica da Terapeuticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 21 tipos de técnicas integrativas utilizadas nos acupontos:
01. Acupuntura.
02. Auriculopuntura.
03. Auriculoterapia.
04. Craniopuntura.
05. Cromoterapia.
06. Cronoterapia.
07. Do in ou digitopressura.
08. Eletroacupuntura.
09. Eletroestimulação transcutânea (TNES).
10. Laserterapia.
11. Magnetoterapia.
12. Massoterapia.
13. Microvenipunção com martelo de sete pontas.
14. Moxabustão.
15. Raspagem com Gua sha.
16. Sangria.
17. Sei tai.
18. Shiatsu.
19. Stiper ®.
20. Tui na.
21. Ventosaterapia.
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 o acuponto, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acupuntura: Holossomatologia; Neutro.
03. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Banho energético: Energossomatologia; Homeostático.
06. Checkup holossomático: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
07. Ectoplasma: Energossomatologia; Neutro.
08. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
09. Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Homeostase geral: Homeostaticologia; Homeostático.
Interação cuidador-paciente: Interassistenciologia; Neutro.
Orelha: Somatologia; Neutro.
Paracirurgia: Consciencioterapia; Neutro.
Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
Toque paraterapêutico: Paraterapeuticologia; Homeostático.

O ACUPONTO POSSIBILITA O DIAGNÓSTICO, O TRATAMENTO, A REMISSÃO E A CURA DE DOENÇAS, CONTRIBUINDO, ASSIM, NO REEQUILÍBRIO ENERGOSSOMÁTICO
E QUALIFICANDO AS PARAPERCEPÇÕES ENERGÉTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite o emprego do acuponto para estimular
desbloqueios energéticos e favorecer o parapsiquismo? Consegue perceber os acupontos e os
fluxos energéticos percorrendo trajetos do energossoma?
Bibliografia Específica:
1. Focks, Claudia; & März, Ulrich; Guia Prático de Acupuntura: Localização de Pontos e Técnicas de Punção (Leifaden Akupunktur); trad. Reinaldo Guarany; VI + 698 p.; 7 caps.; 1 E-mail; 558 enus.; 550 fotos; 3.798 ilus.;
2 websites; 70 refs.; alf.; 21,5 x 15,5 cm; enc.; Manole; São Paulo, SP; 2008; páginas 1 a 10, 57 a 78 e 610 a 683.
2. Maciocia, Giovanni; Os Fundamentos da Medicina Chinesa: Um Texto Abrangente para Acupunturistas
e Fitoterapeutas (The Foundations of Chinese Medicine: A Comprehensive Text for Acupuncturists and Herbalists); pref.
Su Xin Ming; trad. Luciane M. D. Farber; XXX+ 658 p.; 48 caps.; 79 enus.; 132 ilus., 25 tabs.; 31 refs.; 3 apênds.; 27 x 19
x 4 cm; enc.; Roca; São Paulo, SP; 1996; páginas 429 a 496.
3. Sussmann, J. David; Que é a Acupuntura? (Que és la Acupuntura?); pref. Florencio Escardó; trad. Miecio
Araujo J. Honkins; 272 p.; 15 caps.; 5 tabs; 1 apênd; alf.; 19 x 13 cm; enc.; Círculo do Livro; São Paulo, SP; 1975; páginas 77 a 86, 171 a 180, 191 a 195, 201, 235 a 254 e 257 a 259.
4. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
revisores Alexander Steiner, et al.; 1254 pág.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus; 1 escala, 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm.; enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 257 a 259, 299 a 307, 487,
488, 580 a 587, 797 e 798.
5. Wang, Lui Gong; & Pai, Hong Jin; Tratado Contemporâneo de Acupuntura e Moxibustão (A Complement
Work of Present Acupuncture & Moxibustion); pref. Akira Hyodo; trad. Hong Jin Pai; 672 p.; 21 seções; 12 caps.; 710
enus.; 63 esquemas; 79 ilus.; 124 tabs.; 5 apênds.; alf.; 24 x 17 cm; enc.; CEIMEC; São Paulo, SP; 2005; páginas 51, 52
e 353 a 374.
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ACUPUNTURA
(HOLOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acupuntura é o recurso, técnica ou modalidade terapêutica, originária
da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), na qual se utiliza a inserção de agulhas especiais em
pontos ou locais específicos do soma, com a intenção de produzir a remissão de doenças e bem-estar geral, contribuindo à homeostase holossomática da conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo acupuntura deriva do idioma Francês, acupuncture, e este do idioma Latim Medieval, acupunctura, constituído pelo prefixo acus, “agulha” e punctura, “picada”.
Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Acupunctura. 2. Agulhamento.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo acupuntura:
acupunctura; acupuncturação; acupuncturada; acupuncturado; acupuncturador; acupuncturadora; acupunctural; acupuncturar; acupuntor; acupuntora; acupunturação; acupunturada; acupunturado; acupunturador; acupunturadora; acupuntural; acupunturar; acupunturês; acupunturista; eletroacupuntura.
Antonimologia: 1. Auriculoterapia. 2. Reflexologia. 3. Moxaterapia. 4. Ventosaterapia. 5. Shiatsu.
Estrangeirismologia: o preventive treatment realizado pela acupuntura; a experimentação real do qi pessoal através do tratamento por acupuntura; o tratamento por acupuntura auxiliando o paciente alcançar o full power holossomático; o upgrade consciencial fornecido pela prática regular da acupuntura.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à saúde holossomática.
Filosofia: o Taoísmo; o Confucionismo; o Budismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Terapeuticologia; os genopensenes; a genopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; as ideias inatas dos princípios da Medicina Tradicional Chinesa favorecendo os retropensenes sadios; o avanço das ideias da acupuntura fomentando os evoluciopensenes; a eletrossedação energética auxiliando a compreensão dos autopensenes.
Fatologia: a acupuntura; a China; o equilíbrio holossomático promovendo a saúde consciencial; o desequilíbrio psíquico provocando desarmonia no soma; o fato da diversidade multiprofissional da acupuntura; os 5 elementos da Natureza (madeira, fogo, terra, metal e água) caracterizando a vida humana na dimensão respiratória, segundo a Medicina Tradicional Chinesa; os
órgãos e as vísceras acoplados através da afinidade energética, anatômica e funcional; a divisão
dos gêneros em 5 biotipos (elementos da Natureza) e 10 temperamentos básicos determinando
o circuito de predisposição patológica; a investigação primária da causa e não do problema; a avaliação biotipológica das partes compondo o todo; o diagnóstico biotipológico auxiliando o autoconhecimento; os microssistemas auriculares, da língua e do pulso sendo utilizados como formas
de diagnóstico e tratamento pela MTC; o diagnóstico pelos 8 princípios (yin ou yang, frio ou calor, interior ou exterior, vazio ou cheio); o diagnóstico eletrônico; a estimulação dos acupontos ho
para o equilíbrio emocional; a ativação dos acupontos shen-shu podendo auxiliar nas reciclagens
somáticas; os pontos bei-shu conectados com os órgãos e as vísceras internas; a integração dos aspectos científicos com o empirismo das teorias milenares da MTC; a movimentação do sistema
neuroendócrino com a acupuntura; os pontos ashi permitindo a sensibilidade do soma à dor; as
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células germinativas fornecendo a base celular para a construção dos chacras; as separatrizes embriológicas sendo o ponto de convergência dos canais de energia; os centros autorganizadores celulares respondendo aos estímulos da acupuntura; as junções gap (proteínas) conectando as células tubulares dos canais de energia; os pontos de singularidade caracterizando histologicamente os
acupontos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a energia consciencial (EC); o dualismo complementar entre as energias yin e yang; a energia yin sendo a base sólida da matéria e se relacionando à Fisiologia Somática; a energia yang construindo o aparato
mais fluido e menos denso se relacionando à Fisiologia Energética do Soma; a Fisiologia Energética dos órgãos e das vísceras construindo e nutrindo energeticamente as células, tecidos e sistemas fisiológicos; os pontos wu-shu antigos utilizados no equilíbrio energético dos órgãos e das
vísceras; o pensamento e o sentimento se aglutinando com a energia nos canais; o yuan qi (energia ancestral) ativando o sistema imunológico e a expressão gênica; o jing qi (essência) dos alimentos representando a base da energia yin; a energia yang penetrando nos pulmões a cada processo inspiratório; o xue (sangue) acompanhando o qi por todo o soma; o zhong qi (qi torácica)
fortalecendo a função do aparelho cardiorrespiratório; o wei qi (energia defensiva) protegendo
a superfície do soma e contribuindo para a formação da impedância elétrica cutânea; os 12 meridianos principais promovendo a circulação do rong qi (energia nutritiva); os 8 meridianos extraordinários direcionando a regeneração energética do soma através da ativação em duplas; os canais de energia colaterais irrigando os espaços intersticiais do soma; o xin (coração) abrigando
a mente e adicionando a qualidade das intenções aos sentimentos pessoais; os canais distintos
transportando a energia dos sentimentos até o cérebro; os canais tendíneo-musculares nutrindo
o sistema músculo-esquelético; a afinidade entre as energias extrafísicas e os meridianos; a captação das sinaléticas energéticas parapsíquicas pessoais pelos canais de energia; os chacras principais concentrando na estrutura energética estilos específicos de informação; o ponto yintang
(frontochacra) facilitando a clarividência; o ponto VG20 (chacra coronário) facilitando as parapercepções; a projeção consciente proporcionando a captação de neoideias; a doação de ectoplasma controlada pelos amparadores extrafísicos de função durante o tratamento de acupuntura;
a paragenética potencializando as ideias inatas da Medicina Tradicional Chinesa no paracérebro
do intermissivista.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo acupuntura–estado vibracional; o sinergismo de estímulo simultâneo de pontos de acupuntura durante o tratamento; o sinergismo acupuntura–exercício
físico; o sinergismo acupuntura–alimentação saudável; o sinergismo acupuntura–medicação alopática; o sinergismo acupuntura–modulação hormonal bioidêntica; o sinergismo acupuntura–terapias frequenciais; o sinergismo acupuntura-fitoterapia; o sinergismo acupuntura-homeopatia;
o sinergismo acupuntura–terapia ortomolecular.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio básico de sempre se punturar os pontos de dor; o princípio de buscar a causa do problema; o princípio da harmonia pensênica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado pelo profissional de acupuntura; o código grupal de Cosmoética (CGC) dos profissionais acupunturistas; o código de ética profissional do acupunturista.
Teoriologia: a teoria do equilíbrio holossomático promovido pelo tratamento com acupuntura; a teoria dos pensenes (pensamento, sentimento e energia); a teoria dos 5 elementos da
Natureza; a teoria do método avançado de tratamento com acupuntura; a teoria morfogenética
demonstrando a formação dos chacras e dos canais de energia precedendo o desenvolvimento
embriológico de todos os outros sistemas fisiológicos; a teoria dos biofotons.
Tecnologia: a técnica de sedação e tonificação de energia; a técnica dos vasos maravilhosos; a técnica da acupuntura em estética; a técnica do gua-sha; a técnica da craneopuntura;
a técnica da eletroacupuntura potencializando os efeitos da acupuntura convencional; a técnica
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da eletranalgesia por acupuntura; a técnica da eletrossedação energética; a técnica do diagnóstico por meio da termografia e da bioimpedância; a técnica da imobilidade física vígil (IFV).
Voluntariologia: o voluntariado do Projeto Acupuntura do Bem.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Saúde Holossomática.
Efeitologia: o efeito da acupuntura no equilíbrio neuroquímico de todo o sistema nervoso; o efeito do estímulo dos chacras no sistema neuroendócrino; o efeito benéfico da acupuntura
em proporcionar analgesia; o efeito do tratamento por acupuntura na homeostase holossomática; o efeito indireto da acupuntura no paracérebro; o efeito da acupuntura na aquisição de neoideias; o efeito estabilizador e regenerador dos pontos BP4 (baço pâncreas), ID3 (intestino delgado) e P7 (pulmão) no soma; o efeito das mudanças de holopensene nos canais de energia;
o efeito da frequência semanal de tratamento com acupuntura; o efeito da deficiência do yuan qi
no encurtamento dos telômeros e no envelhecimento somático; os efeitos da acupuntura inibindo
a amígdala e o sistema límbico, e ativando o neocórtex cerebral, comprovados por estudos de
Ressonância Magnética Nuclear funcional (RMNf).
Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir do tratamento com acupuntura; as
neossinapses agregando conteúdo para a formação dos neopensenes teóricos e práticos da acupuntura; as energias gravitantes bloqueando a formação de neossinapses evolutivas; as neossinapses gerando as paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo doença-saúde; o ciclo geração-dominância-contradominância dos
5 elementos, promovendo as compensações energéticas sadias e doentias; o ciclo vigília–sono desequilibrado contribuindo para a degradação da quantidade e qualidade do yuan qi; o ciclo parabiológico da circulação de energia nos canais principais alimentando os órgãos e as vísceras em
horários específicos; o ciclo de circulação da energia wei nos grandes canais proporcionando
a defesa energética do soma; o ciclo ressoma-dessoma.
Binomiologia: o binômio acupuntura–Medicina Tradicional Chinesa; o binômio Fisiologia Energética dos órgãos e vísceras–Fisiologia Somática; o binômio centro de energia dantian–chacras; o binômio saúde holossomática–evolução consciencial; o binômio raiz do temperamento–fator biotipológico.
Interaciologia: a interação dos órgãos e das vísceras acopladas produzindo o equilíbrio
de parte do sistema; a interação das “partes” integrando o “todo”; a interação energética profissional acupunturista–paciente; a interação energética e fisiológica formada na seleção dos pontos de acupuntura; a interação acupuntura-soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a possível interação dos pontos shen-shu e o psicossoma; a interação meridianos extraordinários–sistema imunológico; a interação pontos de acupuntura–fibras nervosas periféricas através da hipersensibilidade dos mastócitos.
Crescendologia: o crescendo fechadismo consciencial–abertismo consciencial; o crescendo desequilíbrio energético–equilíbrio energético; o crescendo doença-saúde; o crescendo retropensenes-neopensenes.
Trinomiologia: o trinômio zang fu–canais de energia–acupontos; o trinômio acupuntura–equilíbrio holossomático–autolucidez consciencial; o trinômio paragenética–paraDNA–Biotipologia Específica; o trinômio Biotipologia-autoconhecimento-recin.
Polinomiologia: o polinômio desequilíbrio energético–doença somática–anamnese holossomática–tratamento multidisciplinar; o polinômio diferenciação embriológica–fator biótipológico–locus minoris resitentiae–doença somática.
Antagonismologia: o antagonismo equilíbrio / desequilíbrio; o antagonismo acupuntura / alopatia; o antagonismo misticismo / cientificismo; o antagonismo lenda / realidade.
Paradoxologia: o paradoxo de o remédio alopático poder patrocinar doenças; o paradoxo da realidade da existência física dos canais de energia; o parodoxo de a inserção de agulhas no soma aliviar a dor; o paradoxo de o equilíbrio sinérgico ser obtido das forças antagônicas yin e yang; o paradoxo de gastar para economizar.
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Politicologia: a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)
no Sistema Único de Saúde (SUS); as políticas de recomendações da acupuntura realizadas pelo
Conselho Nacional de Saúde (CNS); a política da integração multiprofissional da acupuntura;
a regulamentação do profissional acupunturista na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).
Legislogia: a legislação dos Conselhos Federais de Classe regulamentando a acupuntura enquanto especialidade profissional; as leis cósmicas superando as leis humanas; a lei da sincronicidade.
Filiologia: a neofilia; a autocogniciofilia; a energofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a autocriticofilia.
Fobiologia: a acmofobia; a autofobia; a gnoseofobia; a iatrofobia; a fronemofobia; a algofobia; a belonofobia; a evoluciofobia; a autopesquisofobia; a agorafobia; a agliofobia durante
a puntura das agulhas de acupuntura; a biofobia; a farmacofobia; a hemofobia; a obesofobia;
a acupuntura auxiliando a cura das fobias.
Sindromologia: as síndromes patológicas agudas; as síndromes patológicas crônicas;
a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB) proporcionando a manutenção da doença
e o comprometimento da saúde holossomática.
Maniologia: a mania de os pacientes não completarem a totalidade do tratamento; a mania de se buscar ajuda quando a patologia já está instalada; a mania de o paciente não cooperar
com o tratamento; a mania de o profissional acupunturista sempre utilizar os mesmos pontos.
Mitologia: o mito de a acupuntura não fazer mal; o mito de a doença ser algo natural;
o mito da existência intrafísica do mestre Lao Zi (604–531 a.e.c.); o mito de as agulhas de acupuntura causarem ferimentos e dor no momento do tratamento; o mito de a acupuntura só funcionar se a pessoa acreditar nela; o mito de a acupuntura só ser eficaz no tratamento para dor;
o mito das 10 sessões de acupuntura serem suficientes para a recuperação do paciente; o mito de
a acupuntura ser apenas método de tratamento complementar.
Holotecologia: a discernimentoteca; a farmacoteca; a fitoteca; a assistencioteca; a retroteca; a pensenoteca; a evolucioteca; a terapeuticoteca; a energoteca.
Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Medicina; a Psicologia; a Consciencioterapeuticologia; a Fisioterapia; a Psiquiatria; a Holossomatologia; a Neurociência; a Homeopatia;
a Fitoterapia; a Fisiologia; a Terapia Ortomolecular.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acupunturista; o acoplamentista; o propositor de verpons; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico de função; o reciclante existencial; o tenepessista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o filósofo Confúcio (551–479 a.e.c.).
Femininologia: a acupunturista; a acoplamentista; a propositora de verpons; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica de função; a reciclante existencial; a tenepissista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens conscientiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: acupuntura profilática = o recurso técnico utilizado para evitar a instalação ou a propagação da doença; acupuntura terapêutica = o recurso técnico utilizado para aliviar
ou curar as doenças.
Culturologia: a cultura do tratamento preventivo; a cultura da automedicação; a cultura de viver em consonância com a naturalidade cósmica; a cultura do autodiscernimento; a cultura da transmissão dos conhecimentos de pai para filho.
Taxologia. Segundo a Holossomatologia, eis, por exemplo, na ordem crescente de sutileza dos veículos holossomáticos, 4 formas de atuação, direta ou indireta, da acupuntura:
1. Somática: a liberação de substâncias neuroquímicas; o estímulo das glândulas endócrinas; o tratamento da dor física, dos desarranjos articulares, das desordens musculares, dos distúrbios ósseos, das inflamações, das alergias e das cefaleias.
2. Energossomática: o fortalecimento dos canais de energia; a manutenção da qualidade da energia; a proteção criada pelos canais de energia; o equilíbrio dos chacras; as sensações
energéticas; as sinaléticas energéticas.
3. Psicossomática: o auxílio à eliminação das emoções tóxicas; o tratamento do stress;
o bom humor provocado; a afetividade fraterna.
4. Mentalsomática: o auxílio ao discernimento; o auxílio ao equilíbrio racional; o auxílio à serenidade; o auxílio ao autoconhecimento e a melhora da limpidez das intenções; a contribuição para o parapsiquismo intelectual.
Caracterologia. De acordo com a teoria dos 5 elementos da Natureza e a Psicologia
Chinesa, podem-se classificar as consciências em 5 biotipos básicos, listados a seguir em ordem
alfabética:
1. Água. São brevilíneos, possuem força de vontade e muita energia consciencial, facilidade a ideias inatas, predisposição a problemas reumáticos, genitourinários e na coluna vertebral.
Órgão principal: rim. Víscera correspondente: bexiga.
2. Fogo. São normolíneos, estrutura física proporcional, rosto vermelho, tendência ao taquipsiquismo e ao sentimentalismo, predisposição a problemas cardiovasculares, ansiedade e dispersão consciencial. Órgão principal: coração. Víscera correspondente: intestino delgado.
3. Madeira. São longilíneos, musculatura forte e definida, tendência a serem ativos, desempenham tarefas de liderança e têm tendência a problemas no fígado, vesícula biliar, tendinites,
cefaléias, insônia e irritabilidade. Órgão principal: fígado. Víscera correspondente: vesícula biliar.
4. Metal. São longilíneos, magros, tendência à observação, facilidade para desenvolver
o parapsiquismo e a assimilação simpática involuntária, predisposição a problemas respiratórios,
intestinais, cutâneos e depressivos. Órgão principal: Pulmão. Víscera correspondente: intestino
grosso.
5. Terra. São normolíneos, reflexivos, podem desenvolver o comodismo e predisposição ao sobrepeso e obesidade, problemas digestivos e monoideísmo. Órgão principal: baço, pâncreas. Víscera correspondente: estômago.
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 acupuntura, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Bem: Intrafisicologia; Neutro.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Binômio Psiquiatria-Consciencioterapia: Interdisciplinologia; Neutro.
Checkup holossomático: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
Consciencioterapeuta: Consciencioterapia; Homeostático.
Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
Holofisiologia: Cosmovisiologia; Neutro.
Homeostase geral: Homeostaticologia; Homeostático.
Maxianatomização holossomática: Parafisiologia; Neutro.
Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
Orelha: Somatologia; Neutro.
Palavra terapêutica: Interassistenciologia; Homeostático.
Paracirurgia: Consciencioterapia; Neutro.
Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
Teoria da beleza consciencial: Harmoniologia; Homeostático.

A ACUPUNTURA É A MODALIDADE TERAPÊUTICA CAPAZ
DE GERAR HOMEOSTASE ENERGÉTICA, REPERCUTINDO
NA SAÚDE SOMÁTICA, DOMÍNIO EMOCIONAL E AGUDEZA
MENTAL, CULMINDANDO NO BEM-ESTAR CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora considera importante manter o bem-estar consciencial? Já buscou formas de tratamento a exemplo de acupuntura para alcançar essa condição?
Bibliografia Específica:
1. Hicks, Angela; Hicks, John; & Mole, Peter; Acupuntura Constitucional dos Cinco Elementos (Five Element Constitutional Acupuncture); pref. Peter Eckman; trad. Maria Inês Garbino Rodrigues; XXIV + 456 p.; 8 seções; 48
caps.; 3 diagramas; 1 E-mail; 237 enus.; 2 esquemas; 10 fotos; 1 gráf.; 119 ilus.; 42 tabs.; 1 website; 158 refs.; 7 apênds.;
alf.; 24 x 17 cm; br.; Roca; São Paulo, SP; 2007; páginas 19 a 27, 49 a 190 e 269 a 277.
2. Maciocia, Giovanni; A Prática da Medicina Chinesa: Tratamento de Doenças com Acupuntura e Ervas
Chinesas; pref. Zhou Zhong Ying; XII + 932 p.; 6 seções; 34 caps.; 68 refs.; 2 apênds.; 26 x 18 x 5 cm; br.; Roca; São
Paulo, SP; 1996; páginas 201 a 226.
3. Ross, Jeremy; Combinações dos Pontos de Acupuntura: A Chave para o Êxito Clínico (Acupuncture Point Combinations: The Key to Clinical Success); pref. Dan Benski; trad. Maria Inês Garbino Rodrigues; & Marcia Lika
Yamamura; 490 p.; 3 partes; 34 caps.; 30 enus.; 2 esquemas; 26 fluxogramas; 60 ilus.; 226 tabs.; 1 apênd.; alf.; 25 x 17
x 3 cm; enc.; Roca; São Paulo, SP; 2003; páginas 7 a 10 e 21 a 36.
4. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 257 a 259, 282 a 289, 292
a 294 e 299 a 305.
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ACURÁCIA CONSCIENCIAL
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A acurácia consciencial é a capacidade de a conscin, homem ou mulher,
utilizar o atributo da atenção e do atilamento nas vivências cotidianas, buscando ter mais empatia
e menos apriorismos nas abordagens interconscienciais, ampliando assim as auto e heteropercepções e qualificando as relações interassistenciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo acurácia vem do idioma Latim, accuratus, “feito com cuidado;
exatidão; bem trabalhado; aprimorado”. A palavra acurado surgiu no Século XVII. O vocábulo
consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter
conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Perspicácia consciencial. 2. Acuidade consciencial. 3. Antiapriorismo. 4. Atenção interassistencial. 5. Aprofundamento consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vacábulo acurácia:
acurada; acurado; acurar; acurativo; desacurada; desacurado; desacurar.
Neologia. As 3 expressões compostas acurácia consciencial, acurácia consciencial primária e acurácia consciencial avançada são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Inépcia consciencial. 2. Embotamento consciencial. 3. Desatenção
antievolutiva. 4. Necedade evolutiva. 5. Superficialidade nas abordagens conscienciais.
Estrangeirismologia: a open mind; a awareness permanente; o Taquipensenarium; a vivência full time da interassistencialidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da acuidade autopesquisística.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da concentração mental; o materpensene pessoal
assistencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o posicionamento pessoal, rotineiro, de pensenizar de modo linear sobre os outros; o holopensene pessoal da acuidade interassistencial.
Fatologia: a acurácia consciencial; a acurácia pessoal; a percuciência; a holopercuciência; a hiperacuidade consciencial; a agudez; a penetrabilidade; o atilamento pessoal; a apreensibilidade; a recuperação de cons; o tirocínio; a perspicácia; a argúcia; a megafocagem; a dinamização da holopercuciência; a observação sem preconceito; o abertismo consciencial; o interesse
evolutivo; a empatia evolutiva; a intercompreensão; o respeito ao nível evolutivo alheio; a megaempatia; a autodisponibilidade assistencial; a autopredisposição para ajudar; a agudez na percepção da condição do outro; a ausência de poluição egoica na heteropercepção; as oportunidades do
cotidiano, muitas vezes banalizadas pelas consciências; o aperfeiçoamento da criticidade; a acurácia no diagnóstico profissional da saúde; a anamnese eficaz no exame clínico; o diagnóstico correto; a escuta clínica; a escuta cosmoética; a escuta pedagógica; a escuta sensível; a escuta consciencioterápica; o olhar clínico; o detalhe observado mudando o diagnóstico; a assertividade
cosmoética em cima do lance; a acurácia conscienciométrica; o diagnóstico errado por falta de
acurácia consciencial; a ignorância quanto à interassistencialidade; a vida superficial; a falta de
espaço mental para os outros; a desatenção quanto a si próprio e, consequentemente, aos outros;
o ato de viver pensando apenas nos próprios interesses; a ignorância quanto à inteligência evolutiva (IE); o aproveitamento máximo do mínimo; o detalhismo na observação; a atenção dividida;
a associação de ideias; a intuição; a inspiração; a abstração; o interesse pessoal para as pesquisas
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ininterruptas; o registro diário das percepções ocorridas durante o dia; a fixação de horário para
fazer o exame minucioso das ocorrências do dia a dia; a procura de verpons nas relações interconscienciais; as prioridades pessoais; a manutenção de espaço mental para o prioritário; o nível cognitivo pessoal; a automotivação para enfrentar os fluxos das realidades do Cosmos; a consciência expandida; o gosto pessoal pelos desafios das reciclagens evolutivas; a autorreflexão ininterrupta.
Parafatologia: o parapsiquismo interassistencial; a qualificação da interassistência através da sensibilização gradativa dos sentidos e parassentidos; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a autolucidez parapsíquica; a escala da acurácia parapsíquica; a escala de lucidez
da conscin projetada; a tenepes estendida às 24 horas do dia; a atuação plena da ofiex pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante;
o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo quantidade-qualidade das vivências parapsíquicas cotidianas.
Principiologia: o princípio da hiperacuidade da Conscienciologia; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação
da autolucidez; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da autocrítica
cosmoética; o princípio da verpon.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a acurácia consciencial.
Teoriologia: a teoria da cosmovisão consciencial.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica do turno
mentalsomático.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Cognopolitas.
Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade.
Neossinapsologia: a acurácia consciencial otimizando as neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo operacional da neoideia; o ciclo pesquisa-ponderação-escrita-debate.
Enumerologia: a capacidade empática; a atenção reflexiva; o olho clínico; a escuta atenta; a sensibilidade fina; a observação participante; a leitura precisa.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterassistência consciencial.
Crescendologia: o crescendo hipoacuidade-normoacuidade-hiperacuidade.
Trinomiologia: o trinômio pertinência-agudeza-perspicácia.
Polinomiologia: o polinômio investigar-auscultar-compreender-assistir.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo extroversão assistencial / introversão egoica; o antagonismo sensibilidade interassistencial / insensibilidade interconsciencial; o antagonismo autoperceptibilidade altruísta
/ autoperceptibilidade egoísta; o antagonismo autoparticipação / autalienação; o antagonismo
olhar cosmovisiólogico / olhar reducionista.
Paradoxologia: o paradoxo da heteranálise poder reverberar na autopesquisa; o paradoxo da simplicidade poder revelar a complexidade.
Politicologia: a democracia pura; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na busca pela acurácia consciencial.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
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Fobiologia: a interassistenciofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose.
Mitologia: a campanha pessoal contra os mitos milenares.
Holotecologia: a consciencioteca; a ciencioteca; a cognoteca; a comunicoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a criativoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocoerenciologia; a Autocriticologia; a Autevoluciologia; a Autoconscienciologia; a Autocosmoeticologia; a Autocriteriologia; a Autodesassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autoconsciente; 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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o antenado interassistencial; o assistente veterano; o interassistente profissional.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a antenada interassistencial; a assistente veterana; a interassistente profissional.
Hominologia: o Homo sapiens hiperacutor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: acurácia consciencial primária = a da consciência atilada aos interesses
pessoais; acurácia consciencial avançada = a da consciência com atenção prioritária voltada à interassistencialidade.
Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia.
Dificuldades. Nas análises e avaliações da Conscienciometrologia, toda personalidade
egoísta, segregacionista, ultraortodoxa, discriminadora, racista, classista, corporativista e nacionalista extremada, tem dificuldade para vivenviar o atributo evolutivo da divisão da atenção e, consequentemente, da acurácia consciencial.
Preconceitos. A qualificação da acurácia consciencial depende, diretamente, da diminuição do próprio nível de apriorismo, muitas vezes proveniente da generalização precipitada dos
fatos.
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Autabertismo. Segundo a Discernimentologia, eis, enquanto exemplos, na ordem alfabética, 21 áreas relevantes para a compreensão e a qualificação da acurácia consciencial:
01. Alimentar: as antiadicções; a autorreeducação nutricional.
02. Antidogmática: as anticrenças pessoais milenares; as reciclagens intraconscienciais.
03. Assistencial: a antiarrogância assistencial; a interassistencialidade.
04. Científica: o anticientificismo fenomenológico; a Parafenomenologia.
05. Comportamental: o antifechadismo consciencial; o abertismo consciencial.
06. Convivencial: o antiantagonismo ao diverso; a convivialidade sadia.
07. Cultural: a antixenofobia; o multiculturalismo.
08. Educacional: o antiapedeutismo; a erudição multidimensional.
09. Étnica: o antirracismo; o universalismo.
10. Financeira: o antimiserê; a conscin large.
11. Geográfica: o antirregionalismo; a curiosidade consciencial.
12. Hierárquica: a antiaristrocracia; o fraternismo.
13. Ideativa: a antidispersão; a autorreflexão.
14. Intelectual: a antiarrogância intelectual; a mentalsomaticidade.
15. Megafraternal: a antiestigmatização consciencial; a intercompreensão.
16. Mesológica: a antinegligência experimental; a Experimentologia.
17. Patológica: o antipreconceito das patologias; a Higiene Consciencial.
18. Política: o anticoronelismo; a Paradiplomacia.
19. Profissional: o anticorporativismo; a interdisciplinaridade.
20. Religiosa: a antidogmática; o paradigma consciencial.
21. Social: a antissociosidade; a libertação das coleiras do ego.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com acurácia consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Consciência calidoscópica: Autolucidologia; Neutro.
06. Conscin polissêmica: Somatologia; Neutro.
07. Criatividade evolutiva: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Escala perceptiva das consciências: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
10. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
11. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.

DEIXAR OS EMOCIONALISMOS DE LADO E REALIZAR
O AUTENFRENTAMENTO DAS REALIDADES INTRACONSENCIAIS, PESSOAIS E ALHEIAS, É RECURSO COADJUTOR
ÍMPAR À QUALIFICAÇÃO DA ACURÁCIA CONSCIENCIAL.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a acurácia consciencial no dia a dia?
Quais proveitos evolutivos obtém com o emprego desse atributo?
E. O.
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ADAPTABILIDADE
(ADAPTACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A adaptabilidade é a propriedade, capacidade, qualidade ou condição de alguém ou algo mostrar-se adaptável, ajustável ou harmonizável, permitindo a autodisponibilidade,
o engajamento, a integração e o ativismo produtivo às situações, coisas e acontecimentos novos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo adaptabilidade vem do idioma Latim, adaptare, “adaptar; ajustar”.
Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Capacidade de adaptação. 2. Reação adaptativa. 3. Ajustabilidade.
4. Capacidade de harmonizar-se. 5. Interatividade.
Neologia. Os 3 vocábulos miniadaptabilidade, maxiadaptabilidade e megadaptabilidade
são neologismos técnicos da Adaptaciologia.
Antonimologia: 1. Inadaptabilidade. 2. Incapacidade de adaptação. 3. Desadaptabilidade. 4. Incapacidade de harmonizar-se. 5. Insulamento.
Estrangeirismologia: o Retrocognitarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à prioridade evolutiva na dimensão intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da prioridade evolutiva; as dificuldades de adaptação às pessoas e aos holopensenes.
Fatologia: a adaptabilidade; a adaptabilidade pessoal; a autadaptabilidade aos princípios da Biologia Humana; a adaptabilidade potencializando a evolução consciencial; as adaptabilidades mútuas; a omniadaptabilidade pessoal; a adaptabilidade de acordo com a idade física;
a autopredisposição; a autoversatilidade; as experiências pessoais; o temperamento; os talentos
pessoais; a flexibilidade pessoal; o ato de se adaptar para evoluir; o ato de se adaptar sem acomodação; as readaptações intrafísicas, bioquímicas, neogenéticas, somáticas, psicomotoras, mesológicas e mentaissomáticas da consciência a cada neossoma; a saúde da conscin; a longevidade da
pessoa; o índice da sociabilidade pessoal; o universalismo; o generalismo; a megafraternidade;
a autadaptabilidade às Cognópolis Conscienciológicas.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fôrma holopensênica–força presencial.
Principiologia: o princípio da atração dos afins; o princípio da adaptabilidade embasando a evolução das espécies.
Codigologia: os códigos de conduta social; os códigos de Ética Profissional.
Tecnologia: a técnica da repetição paciente; a técnica das 50 vezes mais.
Voluntariologia: a voluntária ou voluntário adaptado ao materpensene da IC.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Duplologia;
o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Neossinapsologia: as neossinapses na inventividade; as parassinapses na Heuristicologia.
Binomiologia: o binômio da insuficiência invenção (1%)-imitação (99%).
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Interaciologia: a interação espelho-consciência.
Crescendologia: o crescendo sadio minidissidência ideológica–retomada de tarefa.
Antagonismologia: o antagonismo ansiosismo / paciência.
Politicologia: a democracia direta; a autocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: as leis valendo para todos; as leis do Direito Internacional Público.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro.
Holotecologia: a convivioteca; a diplomacioteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Adaptaciologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Homeostaticologia; a Coerenciologia; a Concordanciologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Conexologia;
a Interaciologia; a Etologia; a Interprisiologia; a Consensologia; a Hibridologia; a Duplologia;
a Temperamentologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a conscin maladaptada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin polivalente; a pessoa conservadora;
a conscin atacadista; a conscin varejista; a conscin neofílica; a conscin neofóbica; a pessoa idosa;
o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o jovem impaciente; o tenepessista; o projetor
consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o agente retrocognitor; o consciencioterapeuta;
o evoluciente; o inversor existencial; o reciclante existencial; o intermissivista; o cognopolita;
o ofiexista; o tertuliano; o retomador de tarefa; o readaptado; o maxidissidente ideológico; o minidissidente ideológico; o buscador-borboleta; o longevo; o teleguiado autocrítico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a jovem impaciente; a tenepessista; a projetora
consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a agente retrocognitora; a consciencioterapeuta;
a evoluciente; a inversora existencial; a reciclante existencial; a intermissivista; a cognopolita;
a ofiexista; a tertuliana; a retomadora de tarefa; a readaptada; a maxidissidente ideológica; a minidissidente ideológica; a buscadora-borboleta; a longeva; a teleguiada autocrítica.
Hominologia: o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniadaptabilidade = a do princípio consciencial, simples e ignorante,
em escala evolutiva, inferior, subumana, da evolução; maxiadaptabilidade = a do completista
existencial, homem ou mulher, ao executar plenamente (compléxis) a programação existencial
(proéxis), adaptado ao momento evolutivo do grupocarma; megadaptabilidade = a da Consciex
Livre (CL) dentro das realidades mais evoluídas do Cosmos.
Culturologia: a cultura do Universalismo; o caldeirão cultural; o transculturalismo;
o multiculturalismo.
Ajustamento. Sob a ótica da Adaptaciologia, a consciência lúcida é ajustável ou adaptável ao fluxo do Cosmos, pouco a pouco, de acordo com as aquisições pessoais da evolução continuada. Tal adaptação significa domínio do contexto ou dimensão (Proxêmica) no momento evolutivo (Cronêmica).
Caracterologia. Conforme a Evoluciologia, as consciências, em geral, podem ser classificadas, por exemplo, em duas categorias básicas:
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1. Adaptadas: equilibradas, bem dispostas, mais desassediadas, sincrônicas e harmonizadas com o fluxo da vida do Cosmos, em desenvolvimento contínuo.
2. Inadaptadas: desequilibradas, insatisfeitas, mais autassediadas, assincrônicas e desarmonizadas com o fluxo da vida do Cosmos.
Gêneros. Segundo a Seriexologia, as vivências intrafísicas, alternadas, em somas dos
2 gêneros ou sexos (ginossomas e androssomas), através dos milênios, amplia a capacidade de
adaptação da consciência às experiências evolutivas diversificadas.
Parafatuística. De acordo com a Parafenomenologia, os fenômenos parapsíquicos mais
complexos, por exemplo, a cosmoconsciência, a descoincidência vígil e a pangrafia, exigem da
conscin maior adaptabilidade vivencial às dimensões conscienciais.
Inadaptabilidade. Em face da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
7 condições da inadaptabilidade da consciência:
1. Interiorose: a inadaptabilidade manifesta no acanhamento da conscin interiorota
imersa no mundinho.
2. Monoglotismo: a inadaptabilidade ao holopensene da megafraternidade própria do
monoglota.
3. Neofobia: a inadaptabilidade às renovações da reciclagem existencial da conscin neofóbica.
4. Definologia: a inadaptabilidade comum aos buscadores-borboleta, homens e mulheres, alguns vítimas da síndrome da dispersão consciencial.
5. Divórcio: a inadaptabilidade entre duas pessoas, por décadas, no contexto do divórcio
amigável ou litigioso.
6. Teratologia: a inadaptabilidade ostensiva nas extravagâncias, idiossincrasias, caprichos e excentricidades da conscin.
7. Suicidiologia: o cúmulo da inadaptabilidade à vida intrafísica característica do suicida, homem ou mulher.
Adaptabilidade. Em relação à Homeostaticologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 7 condições da adaptabilidade da consciência:
1. Paraprofilaxiologia: o respeito inteligente ao limite da adaptabilidade da consciência
na evitação da estafa física e mental (workaholism, perfeccionismo).
2. Neofilia: a adaptabilidade às renovações da reciclagem existencial da conscin neofílica.
3. Experimentologia: a adaptabilidade sadia do operário executando, prolongadamente,
trabalho repetitivo e enfadonho.
4. Somatologia: a adaptabilidade forçada, mas exemplar, da pessoa tetraplégica, laboriosa e ainda útil.
5. Conviviologia: a adaptabilidade avançada, exemplar, a 2, dos parceiros das bodas de
ouro.
6. Holopensenização: a adaptabilidade irretocável da pessoa certa, no trabalho certo, no
lugar certo e na hora certa.
7. Serenologia: o ápice da adaptabilidade à vida evolutiva do Homo sapiens serenissimus.
Recéxis. Do ponto de vista da Recexologia, o desenvolvimento contínuo da adaptabilidade permite as reciclagens a maior ou os desafios das mudanças basilares da vida intrafísica, por
exemplo, estas 7, dispostas na ordem alfabética:
1. Mudanças de companhias: sociabilidade; Duplologia; Sociologia.
2. Mudanças de cultura: Recexologia; Holomaturologia.
3. Mudanças de domicílio: bairro, cidade, país; Intrafisicologia; Holopensenologia.
4. Mudanças de profissão: carreira; duplocurso; Conscienciocentrologia; Economia.
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5. Mudanças do materpensene pessoal: Pensenologia; Energossomatologia.
6. Mudanças do patamar evolutivo: Evoluciologia; Autodiscernimentologia.
7. Mudanças dos megafocos pesquisísticos: Autopesquisologia; Mentalsomatologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a adaptabilidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
2. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
3. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
4. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
5. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
6. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
7. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

O NÍVEL DE ADAPTABILIDADE PESSOAL EQUIVALE
PRATICAMENTE À AVALIAÇÃO OU AO DIAGNÓSTICO
FUNCIONAL, FRUTÍFERO OU INFRUTÍFERO, DA CONSCIN
NO CONTEXTO EXISTENCIAL DO MOMENTO EVOLUTIVO.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual
nível você se situa quanto à adaptabilidade às atividades atuais e às novas coisas? Você somente
desempenha tarefas com as quais se sente confortável?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 120, 234 e 351.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 953 e 1.111.
3. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 112 e 113.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 241, 441, 459 e 462.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 574.
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ADAPTAÇÃO COGNOPOLITA
(ADAPTACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A adaptação cognopolita é a capacidade de a conscin lúcida, homem ou
mulher, intermissivista ou não, residente ou visitante, integrar-se de maneira harmônica e produtiva à Cognópolis de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, Brasil.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo adaptar vem do idioma Latim, adaptare, “adaptar; ajustar; tornar
apto”. Surgiu no Século XV. A palavra adaptação apareceu no Século XIX. O primeiro elemento
de composição cogn deriva do idioma Indoeuropeu, gno, “conhecer”. O segundo elemento de
composição polita procede do idioma Grego, pólis, “cidade; a cidade por excelência; a parte alta
da cidade; reunião de cidadãos; Estado Livre; democracia”.
Sinonimologia: 1. Ambientação cognopolita. 2. Ajustamento cognopolita. 3. Amoldamento cognopolita. 4. Harmonização cognopolita. 5. Unissonância cognopolita. 6. Socialização
cognopolita. 7. Naturalização cognopolita.
Neologia. As duas expressões compostas adaptação cognopolita inicial e adaptação
cognopolita definitiva são neologismos técnicos da Adaptaciologia.
Antonimologia: 1. Inadaptação cognopolita. 2. Dissonância cognopolita. 3. Desarmonização cognopolita. 4. Antissocialidade cognopolita.
Estrangeirismologia: a better choice evolutiva; o modus operandi local; a network interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às reciclagens íntimas facilitadoras da adaptação à Cognópolis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da adaptabilidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a identificação do holopensene local.
Fatologia: a adaptação cognopolita; a interferência do grupocarma; a eliminação dos rabos presos na cidade de origem; o abertismo cultural; a eliminação dos egoísmos; o despojamento
pessoal; o bom humor; o afastamento grupocármico; o posicionamento cosmoético; as pressões
intrafísicas; a priorização dos alicerces da residência e profissão; a priorização do planejamento
para a mudança; a diplomacia nas tratativas profissionais; a autoconfiança quanto aos atributos
profissionais; a flexibilidade profissional; as mudanças profissionais; o investimento na qualificação profissional; as mudanças de valores pessoais; a priorização dos ajustes para a próxima vida;
o investimento no poliglotismo; a autoconscientização quanto às responsabilidades sociais; a autoconscientização quanto às reponsabilidades assistenciais; o choque cultural; a arrogância cultural; a busca pela compreensão dos comportamentos padrões locais; a observação dos aspectos do
cotidiano; a eliminação dos queixumes; as descobertas das expertises pessoais; os resgates grupocármicos; os reencontros; os desencontros; o condicionamento físico; a priorização da manutenção da saúde somática; a resiliência perante os megadesafios diários; a força presencial; a eliminação da alienação quanto às singularidades locais; as insatisfações íntimas; as expectativas frustradas; os facilitadores e dificultadores urbanos; a priorização do prioritário; os ajustes às premissas da proéxis pessoal e grupal; o alinhamento das diretrizes da proéxis; o foco no trabalho; as
repercussões das ações diárias; a formação de dupla evolutiva; o desfazimento da dupla evolutiva;
as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a mudança de voluntariado e de IC; os Cursos de
Extensão em Conscienciologia e Projeciologia; os cursos de campo no Discernimentum; a Ho-
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loteca; o Tertuliarium; a priorização da leitura útil diária; a escrita de verbetes; a escrita de cursos; a megagescon.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a priorização da saúde energossomática; o uso das bioenergias nos
auto e heterodesassédios; os insights parapsíquicos; os extrapolacionismos parapsíquicos; a atenção aos detalhes e sincronicidades; o local de poder; as abordagens pensênicas das consciexes da
região; a maxiproéxis grupal; a sintonia com os padrões energéticos locais com fins interassistenciais; a paraconectividade com os amparadores locais; a autoconscientização quanto às responsabilidades parassociais; a compreensão quanto à pararrealidade das reurbanizações extrafísicas; as
reurbanizações extrafísicas melhorando os ambientes intrafísicos locais; as Dinâmicas Parapsíquicas; a comunex Interlúdio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mentalsoma-energossoma; o sinergismo holopensene
pessoal–holopensene local; o sinergismo de ideias e ações na dupla evolutiva; o sinergismo entre
amparando e amparador relativo às ações pró-evolutivas; o sinergismo da vizinhança cognopolita; o sinergismo entre as energias conscienciais; o sinergismo entre os voluntários de IC
e a equipex de amparadores de função.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio de todos terem direito a nova
chance; os princípios pessoais; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolução grupal;
os princípios da proéxis pessoal; o princípio de nada acontecer por acaso.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código de prioridades pessoais; os códigos de condutas socioculturais.
Tecnologia: as técnicas paradiplomáticas; a prática diária da tenepes; as técnicas de
reconhecimento local; a técnica de ser você mesmo.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; a finesse nas interações no voluntariado.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos do CEAEC; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: os efeitos dos posicionamentos cosmoéticos perante os desafios diários;
o efeito das decisões aprioristas; os efeitos das manifestações bioenergéticas nos ambientes frequentados; os efeitos da participação nas redes sociais; os efeitos das relações interassistenciais;
os efeitos das participações em dinâmicas parapsíquicas; os efeitos das sessões consciencioterápicas; os efeitos das preceptorias parapsíquicas.
Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir do contato com novas estruturas
socioculturais; as neossinapses geradas na troca de experiências entre os parceiros evolutivos;
as neossinapses desenvolvidas a partir dos acoplamentos com os amparadores de função; as
neossinapses resultantes das experiências lúdicas ou traumáticas durante o processo de adaptação.
Ciclologia: o ciclo recéxis-recin; o impacto do ciclo das mudanças íntimas nos ambientes; o ciclo das mudanças das atividades no voluntariado conscienciológico; o ciclo adaptação-readaptação; o cipriene; os ciclos de palestras das ICs.
Binomiologia: o binômio adaptação genérica–adaptação específica; o binômio admiração-discordância; o binômio insatisfação íntima–insatisfação generalizada; o binômio inflexibilidade-inadaptação; o binômio vida íntima–vida pública; o binômio ajustes constantes–ajustes
definitivos.
Interaciologia: a interação Socin-Sociex; a interação CCCI-Socin; a interação pessoal
sem barreiras; a interação (dupla) conscin–consciex amparadora; a interação (dupla) acolhedor-
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-acolhido; a interação (dupla) docente–discente conscienciológico; a interação cosmoética entre
líder e liderado.
Crescendologia: o crescendo adaptação primária–adaptação avançada; o crescendo
ajustes intraconscienciais–ajustes mesológicos; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo pré-cognopolita–cognopolita; o crescendo conscin acolhida–conscin acolhedora.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autorganização; o trinômio parapercepção-racionalização-atitude; o trinômio residência-trabalho-voluntariado; o trinômio expectativa exacerbada–frustração–antagonismo.
Antagonismologia: o antagonismo satisfação / frustração; o antagonismo universalismo / sectarismo; o antagonismo xenofobia / xenofilia; o antagonismo empatia / repulsão; o antagonismo sociofobia / sociofilia; o antagonismo estresse da adaptação / estresse do fracasso;
o antagonismo voluntário ativo / voluntário dissidente.
Paradoxologia: o paradoxo adaptação urbana–inadaptação cognopolita; o paradoxo
adaptação cognopolita–inadaptação urbana.
Politicologia: a política da boa vizinhança; a interassistenciocracia.
Legislogia: a lei do continuísmo evolutivo; a lei do maior esforço aplicada à adaptação
nas escolhas mesológicas; a lei da ação e reação.
Filiologia: a neofilia; a tecnofilia; a conviviofilia; a decidofilia; a xenofilia; a interassistenciofilia; a culturofilia; a laborofilia; a adaptaciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a comunicofobia; a recexofobia; a sociofobia; a xenofobia; a hipengiofobia; a autocriticofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome de burnout; a síndrome do conflito de paradigmas; a síndrome do estrangeiro.
Interdisciplinologia: a Adaptaciologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Homeostaticologia; a Coerenciologia; a Concordanciologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Vivenciologia;
a Conexologia; a Interaciologia; a Etologia; a Interprisiologia; a Consensologia; a Duplologia;
a Temperamentologia; a Recexologia; a Diplomaciologia; a Paradiplomaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin reurbanizadora; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin cognopolita.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o sociólogo; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a socióloga; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: adaptação cognopolita inicial = a integração relativa aos primeiros meses
de residência na Cognópolis de Foz do Iguaçu; adaptação cognopolita definitiva = a adequação
relativa à radicação sustentável na Cognópolis de Foz do Iguaçu.
Culturologia: a eliminação dos preconceitos culturais; o Multiculturalismo.
Tabelologia. Sob a ótica da Adaptaciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
cotejos entre facilitadores e dificultadores da adaptação cognopolita.
Tabela – Cotejo Facilitadores / Dificultadores
Nos

Facilitadores

Dificultadores

01.

Antimaternidade planejada

Gravidez acidental

02.

Atividade laboral

Desemprego

03.

Base física proexogênica

Base física entrópica

04.

Cultivo das amizades raríssimas

Alienação social

05.

Curso Intermissivo

Jejunice evolutiva

06.

Gosto pelos desafios

Queixumes diários

07.

Investimento na saúde holossomática

Negligência quanto à saúde holossomática

08.

Manutenção dos EVs diários

Intoxicações energéticas constantes

09.

Planejamento existencial

Improviso pessoal

10.

Reserva financeira

Consumismo descompromissado

11.

Tenepes

Esquiva interassistencial

12.

Vivência do paradigma consciencial

Vida eletronótica

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a adaptação cognopolita, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
03. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
04. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
05. Autovinculação cognopolitana: Sociologia; Homeostático.
06. Fusão social: Conviviologia; Homeostático.
07. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
08. Nomadismo consciencial: Comunicologia; Neutro.
09. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
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10. Reeducação social: Reeducaciologia; Homeostático.
11. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
12. Sociofilia evolutiva: Sociologia; Neutro.

O NÍVEL DE SATISFAÇÃO ÍNTIMA DA CONSCIN COGNOPOLITA É FATOR IMPERATIVO NA ADAPTAÇÃO À NOVA
MESOLOGIA E AOS AUTODESAFIOS EVOLUTIVOS SOBREVENIENTES À AUTOINCLUSÃO NA MAXIPROÉXIS GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente-se preparado para os ajustamentos necessários à vivência na Cognópolis de Foz do Iguaçu? Você está satisfeito com as condições de vida
encontradas?
J. C.
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ADAPTACIOFILIA
(ADAPTACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A adaptaciofilia é a propriedade, capacidade, qualidade ou condição pessoal, específica, da conscin lúcida, homem ou mulher, intermissivista, de se adaptar, ajustar ou
harmonizar-se, o melhor possível, ao novo corpo humano, ou soma, androssoma ou ginossoma,
na condição de instrumento, dispositivo, apetrecho, utensílio ou ferramenta, a fim de alcançar
a produção satisfatória da megagescon e do completismo existencial (compléxis), dentro da própria programação existencial (autoproéxis, maxiproéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo adaptar vem do idioma Latim, adaptare, “adaptar; ajustar; tornar
apto”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição filia deriva do idioma Grego, philos,
“amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”.
Sinonimologia: 01. Ajustofilia. 02. Ajustabilidade. 03. Reação adaptativa. 04. Capacidade de adaptação. 05. Capacidade de harmonizar-se. 06. Adequação exata. 07. Interatividade.
08. Acomodação cosmoética. 09. Convergência adaptativa. 10. Integração equilibrada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 35 cognatos derivados do vocábulo adaptação:
adaptabilidade; adaptaciofilia; Adaptaciologia; adaptada; adaptado; adaptador; adaptar; adaptável; adaptômetro; autadaptabilidade; desadaptabilidade; desadaptação; desadapatada; desadaptado; desadaptar; inadaptabilidade; inadaptação; inadaptada; inadaptado; inadaptar; inadaptável; maladaptação; maxiadaptabilidade; megadaptabilidade; miniadaptabilidade; pré-adaptação; pré-adaptada; pré-adaptado; pré-adaptar; pré-adaptativo; readaptabilidade; readaptada; readaptado; readaptar; readaptável.
Neologia. As duas expressões compostas adaptaciofilia jovem e adaptaciofilia madura
são neologismos técnicos da Adaptaciologia.
Antonimologia: 01. Incapacidade de adaptação. 02. Desadaptabilidade. 03. Inadaptação anticosmoética. 04. Inadaptabilidade. 05. Maladaptação. 06. Incapacidade de harmonizar-se. 07. Inadequação anticosmoética. 08. Incompatibilidade adaptativa. 09. Integração desequilibrada. 10. Desajuste evolutivo
Estrangeirismologia: o macrossoma como instrumento top de linha; o superavit evolutivo; o antagonismo yin / yang.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento parapsíquico quanto à autossomaticidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal quanto ao gênero humano; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: a intrafisicalidade; o temperamento da conscin; o gênero humano; a masculinidade; a feminilidade; a adaptabilidade pessoal; a autadaptabilidade aos princípios da Biologia
Humana; a adaptabilidade pessoal quanto à idade física; a longevidade da pessoa; a flexibilidade
pessoal; a autoversatilidade; as readaptações intrafísicas, bioquímicas, neogenéticas, somáticas,
psicomotoras, psicológicas, sexuais e mesológicas da consciência a cada neossoma; o machismo;
o femismo; as adaptações pessoais ao soma atual; as inadaptações pessoais ao soma atual; o corpo
humano; o corpo-fole; a embalagem da consciência; a gaiola da conscin; a cela celular; o soma
“a cara da consciência”; o soma leve; o soma pesado; o soma bem aceito pelo usuário; o emprego
correto da Fisiologia Humana; o domínio da autoconsciencialidade sobre a matéria; a megavontade em ação; as legiões de descontentes com o próprio soma; o fato fisiológico de o soma ter
sexo; o fato parafisiológico de a consciência não ter sexo; as condições novas da vida intrafísica;
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o estilo de vida pessoal; as escolhas pessoais; a homossexualidade; o lesbianismo; a transexualidade; as cirurgias plásticas reparadoras; as cirurgias plásticas estéticas; os excessos somáticos;
a antissomatolatria; os casos patológicos; o soma vigoréxico; a Biotecnologia; a Tecnologia Biônica; a Eugenia Evolutiva; o soma fora-de-série; a Macrossomatologia; o ginomacrossoma; o andromacrossoma; a potencialização maior dos autodesempenhos; o exemplo do macrossoma idiota
do Serenão; a autadaptabilidade às Cognópolis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os ditames do
Curso Intermissivo (CI); as cláusulas intermissivas da proéxis pessoal; a paraperceptibilidade relativa ao soma; o ajuste holossomático; o desajuste holossomático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da adaptabilidade; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: os limites e possibilidades da teoria e prática da Ergonomia; a teoria do
macrossoma.
Tecnologia: a técnica do emprego sadio do corpo humano.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holossomatologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da homeostase somática.
Ciclologia: o ciclo infância–adolescência–meia-idade–maturidade.
Binomiologia: o binômio força presencial–ferramental ajustado; o binômio energia-matéria.
Interaciologia: a interação harmônica consciência-soma; a interação macrossoma-paramicrochip; a interação Genética-Paragenética.
Trinomiologia: o trinômio corpo-casa-matéria.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo satisfação somática / insatisfação somática; o antagonismo soma / macrossoma; o antagonismo ansiosismo / paciência.
Paradoxologia: o paradoxo consciência eterna–soma perecível.
Politicologia: a androcracia; a ginecocracia; a proexocracia.
Legislogia: as leis racionais da proéxis.
Filiologia: a adaptaciofilia; a somatofilia; a biofilia; a materiofilia; a pedagogofilia;
a cogniciofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro.
Mitologia: o objeto sacralizado como sendo mitomania.
Holotecologia: a somatoteca; a macrossomatoteca; a ressomatoteca; a androteca;
a ginoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Adaptaciologia; a Holossomatologia; a Somatologia; a Androssomatologia; a Ginossomatologia; a Harmoniologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Parapatologia; a Terapeuticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o animal humano; a conscin certa no soma certo; a conscin lúcida; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin maladaptada; a conscin no armário; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; a patologia do cantor Michael Jackson (1958–
–2009); o macrossômata; o macrossomatologista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a macrossômata; a macrossomatologista.
Hominologia: o Homo sapiens adaptator; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens
biophilicus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens
macrossomata; o Homo sapiens megaconscientialis; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: adaptaciofilia jovem = a capacidade adaptativa do adolescente, moça ou
rapaz, inversor existencial, ao próprio soma, sem excessos, vigorexia, tóxicos ou pecadilhos da
mocidade; adaptaciofilia madura = a capacidade adaptativa da conscin, a partir da meia-idade, ao
próprio soma, sem excessos, tóxicos, anorexia ou obesidade.
Culturologia: a cultura própria da conscin; a cultura da Somatologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a adaptaciofilia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
02. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
03. Antropolatria: Somatologia; Nosográfico.
04. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
05. Efeito macho-fêmea: Intrafisicologia; Neutro.
06. Impossibilidade holossomática: Holossomatologia; Neutro.
07. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
08. Macrossoma idiota: Serenologia; Homeostático.
09. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
10. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
11. Soma: Somatologia; Neutro.
12. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.
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A ADAPTACIOFILIA É CONDIÇÃO INTRACONSCIENCIAL
DE ALTO VALOR FUNCIONAL PERANTE A EVOLUÇÃO
DA CONSCIÊNCIA EXIGINDO REFLEXÕES PERMANENTES
A FIM DE SE EMPREGAR O SOMA COM ADEQUAÇÃO.
Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, ao emprego correto do próprio soma? Você é mais a conscin bem adaptada ou inadaptada ao corpo humano?
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ADENDO VERBETOGRÁFICO
(VERBETOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O adendo verbetográfico é o acréscimo, inclusão, suplemento, aporte, reforço, subsídio ou complemento, sugerido ao verbetógrafo, homem ou mulher, coautor da Enciclopédia da Conscienciologia, durante o processo de elaboração do verbete, capaz de contribuir
para a qualificação do resultado tarístico grafopensênico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo adendo deriva do latim addendum, “juntar; adir”. Surgiu em 1949.
O vocábulo verbo vem do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século
XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O segundo elemento de composição grafia procede do
idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Aditamento verbetográfico. 2. Acrescimento ideativo verbetográfico. 3. Achega verbetográfica. 4. Enxerto ideativo verbetográfico. 5. Contribuição verbetográfica. 6. Aporte ideativo verbetográfico.
Neologia. As 3 expressões compostas adendo verbetográfico, miniadendo verbetográfico e maxiadendo verbetográfico, são neologismos técnicos da Verbetografologia.
Antonimologia: 1. Desfalcamento verbetográfico. 2. Restrição verbetográfica. 3. Obscurecimento verbetográfico. 4. Desqualificação verbetográfica.
Estrangeirismologia: o Verbetarium; o Pesquisarium; o Neopensenarium; o Tertuliarium; os insights relevantes; o approach técnico ideativo; a ampliação do background cognitivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao compromisso com o delineamento ideativo grafopensênico.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Nuances qualificam ideias.
Ortopensatologia: – “Qualificação. A qualidade deve vir antes da quantidade nas
abordagens pesquisísticas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoconscienciografologia; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a receptividade aos neopensenes; o holopensene predisponente à pesquisa exaustiva.
Fatologia: o adendo verbetográfico; o complemento ideativo enriquecedor; a neossugestão enquanto realce qualitativo da ideia; o novo viés sugerido; a ampliação temática; a melhoria
de seções específicas, seja por sugestões do revisor ou realização de pesquisa temática pontual; as
anotações realizadas em cursos, tertúlias ou outros eventos, servindo de subsídio ideativo; a priorização de informes ou características relevantes ao tema, sem alteração do confor; a linguagem
conotativa e a linguagem denotativa demonstrando a índole ou inclinação do autor; a evitação da
malinformação ou desinformação; o limiar entre fatos interessantes e abordagens entediantes;
o emprego de argumento tarístico ao invés de persuasivo; as pesquisas realizadas no Holociclo
e na Holoteca, validando a argumentação textual; a permutabilidade cognitiva entre revisor e autor; o fato de a sugestão ideativa poder ampliar e / ou qualificar o entendimento temático; a achega conceitual capaz de qualificar o confor; o adendo verbetográfico favorecendo a respectivação
ideativa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parainspirações
do amparo extrafísico de função; a paracaptação ideativa da parte do autor e / ou revisor qualifi-
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cando a abordagem temática; a tenepes e a projetabilidade lúcida (PL) sendo acesso para neoideias.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo abertismo consciencial–acréscimo comunicativo; o sinergismo acuidade intelectual–precisão técnica; o sinergismo grafopensênico coesão textual–
–didática expositiva; o sinergismo conteúdo-forma.
Principiologia: o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da harmonia textual;
a importância das palavras no princípio do autorrevezamento existencial; a priorização do princípio da interassistencialidade grafopensênica evolutiva; o princípio de ninguém evoluir sozinho;
o princípio da linearidade autopensênica; o princípio da descrença (PD) enquanto autorreflexão
sobre os neoadendos verbetográficos; o princípio “somos detalhistas, não perfeccionistas”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enfatizando a intencionalidade sadia quanto às sugestões, acréscimos ou complementos indicados em qualquer revisão.
Teoriologia: a teoria da autocoerência; a teoria da comunicação interdimensional;
a teoria da Verbetologia; a teoria e prática da assistência mútua; a teoria da domesticação interconsciencial; a teoria da heterevolução conjunta; a teoria da intercomunicação gráfica; a teoria
da Conformaticologia; a teoria da linguagem; a teoria da lógica.
Tecnologia: a técnica da qualificação dos verbetes; a técnica do detalhismo; a técnica
da exaustividade; a técnica da circularidade; as técnicas do enciclopedismo; as técnicas conscienciométricas evidenciadas na pesquisa; a paratécnica do extrapolacionismo parapsíquico
visando a ampliação do tema.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico da Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; os voluntários co-autores da Enciplopédia da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; os laboratórios de desassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca e Tertuliarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito do adendo verbetográfico no cabedal cognitivo do autor e / ou revisor; o efeito bola de neve patológico dos erros reafirmados.
Neossinapsologia: a abertura a neoacréscimos grafopensênicos gerando neossinapses;
a aquisição de neossinapses grafopensênicas levando à possibilidade da qualificação assistencial.
Ciclologia: a eficácia no manejo do ciclo erro-retificação-aprendizado; a exaustividade
no ciclo escrever-imprimir-reavaliar-acertar; o abertismo ao ciclo argumentações-refutações;
o ciclo alternante assistente-assistido; o ciclo da criatividade; a evitação do antagonismo ciclo de
inovação / ciclo de rotinização.
Enumerologia: o suplemento temático; o suplemento gramatical; o suplemento ideativo;
o suplemento tarístico; o suplemento heurístico; o suplemento mentalsomático; o suplemento interassistencial. O ato de amenizar; o ato de ampliar; o ato de desambiguar; o ato de coerentizar;
o ato de elucidar; o ato de exemplificar; o ato de qualificar.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio responsabilidade-exemplarismo; o binômio acepção-forma; o binômio tacon-tares; o binômio autocrítica-heterocrítica;
o binômio crise-crescimento; o binômio enciclopedismo-pancognição.
Interaciologia: a interação revisor-verbetógrafo; a interação autor-leitor; a interação
retificação do texto–ratificação da ideia.
Crescendologia: o crescendo ideias simples–ideias complexas; o crescendo ideativo
qualificado pelos adendos verbetográficos.
Trinomiologia: a evitação do trinômio ansiosismo-impulsividade-melindre intervindo
no binômio (dupla) revisor-verbetógrafo.
Polinomiologia: o polinômio sugestão-correção-inserção-explicitação-argumentação.
Antagonismologia: o antagonismo simplificação / complexificação; o antagonismo enfoque específico / enfoque pluralizante; o antagonismo contribuição / retaliação; o antagonismo
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revisão formal / revisão informal; o antagonismo hiperacuidade / embotamento; o antagonismo
abatimento moral / autoinstigação cosmoética; o antagonismo escrita seletiva / vício da imaginação.
Paradoxologia: o paradoxo cognitivo de a conscin com intelectualidade máxima apresentar detalhismo mínimo.
Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a cognocracia;
a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a interassistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicado à aclaração temática.
Filiologia: a enciclopediofilia; a comunicofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a lexicofilia;
a interassitenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a lexicofobia; a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a intelectofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da apriorismose; a erradicação da síndrome da
perfeição; a salvaguarda em realação à síndrome de Amiel; o sobrepujamento da síndrome da
dispersão consciencial.
Maniologia: a apriorismomania.
Mitologia: o mito do texto irretocável; o mito da revisão perfeita.
Holotecologia: a assistencioteca; a coerencioteca; a comunicoteca; a encicloteca; a lexicoteca; a mentalsomatoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Verbetografologia; a Enciclopediologia; a Conformaticologia;
a Comunicologia; a Lexicologia; a Mentalsomatologia; a Criteriologia; a Priorolologia; a Argumentologia; a Cosmovisiologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin verbetoranda; a conscin enciclopedista; a conscin intermissivista.
Masculinologia: o neoverbetógrafo; o verbetógrafo veterano; o verbetógrafo inversor
existencial; o verbetógrafo reciclante existencial; o verbetólogo; o apedeuta quanto ao confor verbetográfico; o retomador de tarefa; o especialista; o teletertuliano; o tertuliano; o completista;
o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o maxiproexista; o agente retrocognitor; o conscienciólogo; o docente do Programa Verbetografia; o revisor verbetográfico; o leitor-revisor; o assistenciólogo; o amparador de
função; o preceptor verbetográfico.
Femininologia: a neoverbetógrafa; a verbetógrafa veterana; a verbetógrafa inversora
existencial; a verbetógrafa reciclante existencial; a verbetóloga; a apedeuta quanto ao confor verbetográfico; a retomadora de tarefa; a especialista; a tertuliana; a teletertuliana; a completista;
a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a maxiproexista; a agente retrocognitora; a consciencióloga; a docente do
Programa Verbetografia; a revisora verbetográfica; a leitora-revisora; a assistencióloga; a amparadora de função; a preceptora verbetográfica.
Hominologia: o Homo sapiens verbetographus; o Homo sapiens encyclopaedologus;
o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
verponologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens
communicologus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniadendo verbetográfico = a sugestão de troca da especialidade temática, por ser mais abrangente ao tema; maxiadendo verbetográfico = a sugestão de revisão conceitual, indicando obras para pesquisa com vistas ao realinhamento temático.
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Culturologia: a cultura da Neoverbetografologia.
Sugestões. Sob a ótica da Conformaticologia, eis, em ordem alfabética, 21 possíveis sugestões de acréscimos, evitações, atualizações, ajustes, reparações, correções, retificações, refinamentos e clarificações temáticas, capazes de ampliar ou qualificar as seções do verbete em andamento:
01. Argumentação. O emprego da instigação argumentativa sem excessos, favorecendo
a reflexão do leitor.
02. Clareza. A utilização de termos precisos evitando a dubiedade ou circunvolução temática.
03. Conformática. A observância ao confor e aos detalhes da Enciclopédia da Conscienciologia.
04. Critiquice. A evitação da polêmica inútil e da teática ausente.
05. Detalhismo. A priorização do detalhismo analítico sem qualquer preocupação com
o perfeccionismo.
06. Edificação. O zelo na composição formalismo-coloquialismo na arquitetura redacional.
07. Exaltação. A evitação da glamorização da ignorância (trafares por exemplo).
08. Flexibilização. A priorização da assistência em detrimento do ego.
09. Foco. O descarte dos excessos favorecendo a manutenção do foco temático.
10. Generalização. A supressão da generalização ilógica.
11. Impurezas. A eliminação das poluições gráficas (cacófatos, erro de concordância,
erro gramatical e / ou partículas não usuais na Enciclopédia da Conscienciologia).
12. Inclusões. A incorporação das sugestões oportunas.
13. Incúria. A subtração da negligência pesquisística.
14. Linguajar. O uso do termo popular contemporâneo (coloquialismo), ao invés do
termo vulgar retrógrado (chulo).
15. Neoabordagem. O aprofundamento da pesquisa capaz de ampliar a ideia, corrigir,
explicitar, ratificar ou complementar determinado flanco ou abordagem textual.
16. Quantificação. A observação dos critérios de quantificação para máximos evitando
o embotamento do tema.
17. Reagrupamento. A ordenação de temas ou classe de palavras.
18. Repetição. O emprego da repetição didática em detrimento da repetição rebarbativa.
19. Síntese. A priorização da síntese no confor enciclopédico.
20. Supressão. A supressão de insultos descabidos.
21. Tares. A evitação da omissão tarística.
Responsabilidade. De acordo com a Autodiscernimentologia, o autor é o primeiro leitor
e revisor da própria obra. Cabe a ele a inclusão das primeiras neoachegas com base no polinômio
releitura–avaliação ideativa–neopesquisa–ampliação textual.
Interassistenciologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, o proveito intelectivo e mentalsomático auferido na troca ideativa entre autor e revisor, oportunizado pelos adendos verbetográficos, enriquece e amplia o corpus cognitivo de ambos, favorecendo sobremodo a qualificação
do acervo técnico dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Tal fato amplia o efeito
halo da teática interassistencial também ao leitor-pesquisador. Qualifiquemos nossa assistência
grafopensênica, prioritariamente com a qualificação de nossas pesquisas.
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 o adendo verbetográfico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:

Enciclopédia da Conscienciologia

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

349

Achega matemática: Mentalsomatologia; Homeostático.
Acrescentamento: Maximologia; Neutro.
Ádito ideativo cosmovisiológico: Paradidaticologia; Homeostático.
Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
Argumento dirimente: Argumentologia; Homeostático.
Audição seletiva: Autodiscernimentologia; Neutro.
Conscienciografologista: Mentalsomatologia; Homeostático.
Enciclopediometria: Redaciologia; Neutro.
Interação revisor-verbetógrafo: Interaciologia; Neutro.
Equação conscienciográfica: Taristicologia; Homeostático.
Parapedagogiologia Verbetográfica: Reeducaciologia; Homeostático.
Remissão enciclopédica: Mentalsomatologia; Homeostático.
Verbete: Comunicologia; Neutro.
Verbetografia conscienciológica: Enciclopediologia; Neutro.
Verbetograma: Autoconscienciogramologia; Neutro.

LATO SENSU, COMPETE AO(À) REVISOR(A) SUGERIR
CORREÇÕES OU CLARIFICAÇÕES NAS OBRAS EXAMINADAS. CONTUDO, CABE AO(À) AUTOR(A) A ANÁLISE CRÍTICA, SEM NEGLIGENCIAR O APRIMORAMENTO TEXTUAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante o acréscimo ou sugestão de
itens ou palavras qualificadores de verbete, artigo ou livro? Por qual razão?
Bibliografia específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas léxicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.406.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 144 e 150.
Webgrafia Específica:
1. Correa Júnior, Mário Dias; O Difícil Papel dos Revisores; Editorial; Femina; Revista; Vol. 37; N. 7; disponível em: <http://www.febrasgo.org.br/site/wp-content/uploads/2013/05/feminav37n7_editorial.pdf>; acesso em: 13.12.15.

N. C.
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ADICÇÃO ALIMENTAR
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A adicção alimentar é a ingestão compulsiva, insaciável e patológica de
alimentos pela conscin, homem ou mulher, em detrimento dos valores nutricionais, podendo revelar distúrbios emocionais graves, desencadeados por fatores paragenéticos, genéticos, hormonais
e / ou mesológicos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo adicção tem origem no idioma Latim, addictus, particípio de addico, “reduzir à escravidão uma pessoa livre”. Surgiu, provavelmente, antes do Século X. O vocábulo alimento deriva também do idioma Latim, alimentum, “alimento; mantimento; sustento”. As
palavras alimento e alimentar apareceram no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Viciação alimentar. 02. Dependência alimentar. 03. Drogadição
alimentar. 04. Compulsão gastrossômica; voracidade alimentar. 05. Mania alimentar patológica.
06. Escravidão alimentar. 07. Bulimia; hiperfagia. 08. Transtorno alimentar compulsivo.
09. Glutonaria; gula. 10. Comilança.
Neologia. A duas expressões compostas miniadicção alimentar e maxiadicção alimentar
são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Antiadicção alimentar. 2. Discernimento alimentar. 3. Parcimônia
alimentar. 4. Comedimento alimentar. 5. Anorexia.
Estrangeirismologia: o junk food; o fast food; o craving alimentar; a dieta trash estadunidense.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
nutricional.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Adicção alimentar
mata.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antissomática; o holopensene pessoal da dependência; os patopensenes; a patopensenidade subcerebral; os minipensenes; a minipensenidade; os
entropopensenes; a entropopensenidade; a falta de retilinearidade pensênica; o holopensene pessoal da obesidade; o fôrma holopensênica dos grandes banquetes da monarquia.
Fatologia: a adicção alimentar; o poder dos maus hábitos quanto à alimentação; a fissura
pelo açúcar; as manipulações bioquímicas da indústria de alimentos; o locus of control externo;
os restaurantes de rodízio; o almoço de domingo; o almoço de negócios; a dependência bioquímica; as alergias alimentares; o fator redutor do autodiscernimento; a profilaxia às pressões consumistas obnubilantes; o sobrepeso; a obesidade; a ampliação da circunferência abdominal; o índice
de massa corporal (IMC); a obesidade mórbida; as cirurgias bariátricas; a autoimagem distorcida;
o custo ambiental do consumismo; o custo social da adicção alimentar; as relações simbióticas
alimentares; as instabilidades emocionais; a comilança disparada pela ansiedade; o predomínio do
subcérebro abdominal; os bloqueios do umbilicochacra; a gratificação por anseios frustrados;
o roedor humano; a fixação na fase oral do desenvolvimento; o egocentrismo infantil; o predomínio das irracionalidades alimentares; a fuga ao enfrentamento da intraconsciencialidade; o embotamento cognitivo; os prejuízos à memória; a ineficácia da leptina, o hormônio indutor da sensação de saciedade e do balanço energético homeostático; a eficácia da grelina, o hormônio indutor
da sensação de fome; a insulina e a fome-rebote, consequência da queda da glicemia; a superficialidade nas análises quanto à nutrição e à saúde; a condição de algoz de si mesmo; a carência afetiva; a sublimação sexual; a ausência de reeducação alimentar; a obesidade infantil resultante da ig-
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norância dos pais quanto à alimentação equilibrada; a propaganda de alimentos para crianças;
o aliciamento alimentar infantil; a falta de posicionamento íntimo; as amizades ociosas carreando
as festas e datas comemorativas; os avanços da gastronomia; o aliciamento do comfort food; a hiperfagia noturna; a escravidão às dietas.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os autassédios e os heterassédios conscienciais; as relações parassimbióticas; os estigmas paragenéticos;
a parapsicose pós-dessomática; o resgate extrafísico através do cenário do banquete; o embotamento das parapercepções; o embotamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o antiextrapolacionismo parapsíquico; o efeito da paracirurgia nas parapatologias cronicificadas.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da autocura; o princípio do autodirecionamento pessoal;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio cosmoético alimentar.
Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC), balizador da reciclagem
intraconsciencial.
Teoriologia: a teoria do comportamento planejado; a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica do comportamento planejado; a técnica da dupla evolutiva;
a técnica de mais 1 dia sem excessos; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da ação pelas pequenas
coisas; a técnica da ação pelas prioridades.
Voluntariologia: os voluntários dos grupos anônimos de apoio; os voluntários conscienciômetras da CONSCIUS; os voluntários consciencioterapeutas da OIC.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito da obesidade; o efeito das doenças metabólicas; o efeito sanfona;
o efeito do índice glicêmico dos alimentos.
Neossinapsologia: a repetição das rotinas úteis levando à mudança para hábitos sadios
e formação de neossinapses; as neossinapses das reciclagens intraconscienciais.
Ciclologia: o ciclo patológico da ansiedade-compulsão-culpa; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Enumerologia: a fome oculta; a fome imaginária; a boca nervosa; a orgia alimentar;
o desleixo somático; o suicídio lento; a antissomática. A autodesafeição; a autodesatenção; o autoconstrangimento; a autopesquisa; a autorrecéxis; a autolucidez; o autodiscernimento.
Binomiologia: o binômio subcérebro abdominal–cérebro encefálico; o binômio carência-voracidade.
Interaciologia: a interação familiar; a interação mesológica; a interação soma-psicossoma; a interação conscin-consciex; a interação amparador-amparando.
Crescendologia: o crescendo patológico instintos subcerebrais–apetites psicossomáticos; o crescendo patológico ansiedade–compulsão da vida moderna superconsumista; o crescendo planeta-hospital–planeta-escola.
Trinomiologia: o trinômio necessidades somáticas–necessidades emocionais–necessidades mentaissomáticas.
Polinomiologia: o polinômio hoje-aqui-agora-já.
Antagonismologia: o antagonismo parapsiquismo sadio / bloqueios umbilicochacrais;
o antagonismo evoluciente / paciente; o antagonismo evoluciente autoimperdoador / doente autocomplacente; o antagonismo comer para viver / viver para comer.
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Politicologia: as políticas de saúde pública antiobesidade; as políticas públicas de proteção à saúde.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de causa e efeito; as leis da Fisiologia Humana.
Filiologia: a tanatofilia.
Fobiologia: a sintofobia; a neofobia; a decidofobia; a recexofobia; a voliciofobia.
Sindromologia: a síndrome do apetite excessivo; a síndrome do comer compulsivo;
a síndrome do consumismo; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da abstinência parafisiológica; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) nas escolhas alimentares; a síndrome do vampirismo
energético; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a consumomania; a cafeinomania; a chocolatomania; a enomania; a fagomania; a orexomania; a toxicomania.
Mitologia: o mito das dietas milagrosas; o mito dos alimentos diet-light; o mito da heterocura; o mito da saúde conquistada sem autesforços.
Holotecologia: a somatoteca; a nosoteca; a nutroteca; a terapeuticoteca; a consciencioteca; a volicioteca; a consciencioterapeuticoteca; a traforoteca; a trafaroteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Subcerebrologia; a Consciencioterapia; a Autodiscernimentologia; a Autoconsciencioterapia; a Parafisiologia; a Autopensenologia; a Reeducaciologia; a Endocrinologia; a Nutrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin evoluciente; a consener; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o chocólatra; o bulímico; o faminto; o glutão; o nutricionista; o agente
retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a chocólatra; a bulímica; a faminta; a glutona; a nutricionista; a agente
retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens emotionalis; o Homo sapiens
autocorruptus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens bulimicus; o Homo sapiens parapathologicus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens irrationalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniadicção alimentar = o hábito da comilança no churrasco de domingo
regado à cerveja; maxiadicção alimentar = a compulsividade diária pela ingestão de comida na
condição de obeso mórbido.
Culturologia: a cultura da sociedade de consumo; a cultura do quanto mais, melhor;
a cultura da lógica de mercado; a cultura da drogadição; a cultura do contexto familiar enquanto
reforçador da adicção alimentar.
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Terapeuticologia. Pela Cosmovisiologia, eis, na ordem alfabética, 10 ações a serem consideradas na remissão da adicção alimentar:
01. Autodisciplina: a força da vontade; a lei do maior esforço; o automonitoramento
consciencial; a autodisciplina holossomática; a inteligência evolutiva (IE).
02. Autorganização: o registro alimentar diário; a contagem de carboidratos; a leitura
do rótulo dos alimentos.
03. Consciencioterapia: a heterajuda; a autocura; o arco voltaico craniochacral; a Impactoterapia Cosmoética; a Projecioterapia; a Autoconsciencioterapia.
04. Cuidados somáticos: a autopercepção somática; os sinais da saciedade; a noite de
sono bem dormida; o peso adequado; o antissedentarismo; o suplemento nutricional adequado;
o tratamento fitoterápico.
05. Dietas: a dieta do Mediterrâneo; a dieta dos pontos; a dieta isenta de glúten; a Dietary Approaches to Stop Hypertensions (DASH); a dieta frutariana.
06. Domínio energético: o EV; a autodefesa energética; o predomínio do coronochacra
sobre o umbilicochacra.
07. Equilíbrio íntimo: a desrepressão emocional; a estabilidade emocional; a desrepressão sexual; a autestima sadia.
08. Grupo de apoio: os Comedores Compulsivos Anônimos (CCA); os Vigilantes do
Peso; os Codependentes Anônimos (CoDA).
09. Planejamento: o programa 5 porções ao dia, proposto pela Organização Mundial
da Saúde (OMS); o planejamento alimentar diário; a pirâmide dos alimentos básicos à nutrição
saudável; o discernimento aplicado as escolhas alimentares.
10. Rotina útil: a mudança de hábitos alimentares arraigados; o binômio meta-recompensa; o programa de treinamento repetitivo enquanto técnica para mudança de hábitos ou atitudes não sadias.
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 adicção alimentar, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiadicção: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
02. Antifisiologia Humana: Parafisiologia; Nosográfico.
03. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
04. Autocídio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Autodiscernimento alimentar: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
08. Defeito desfeito: Autorrecexologia; Homeostático.
09. Evoluciente: Consciencioterapia; Homeostático.
10. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
11. Redutor do autodiscernimento: Holomaturologia; Nosográfico.
12. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vício: Etologia; Nosográfico.
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IMPORTA À CONSCIN MAIS LÚCIDA AVALIAR AS SUTILEZAS DO HÁBITO ALIMENTAR PESSOAL, IDENTIFICANDO
EXCESSOS ARRAIGADOS NA AUTOMANIFESTAÇÃO, CONDIÇÃO POSSÍVEL DE SER MELHORADA OU SUPERADA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta alguma adicção alimentar? Quais técnicas vem empregando para superá-la?
Filmografia Específica:
1. A Comilança. Título Original: La Grande Bouffe. País: França; & Itália. Data: 1973. Duração: 125 min.
Gênero: Comédia dramática. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Francês; & Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Inglês;
& Português (DVD). Direção: Marco Ferreri. Elenco: Marcello Mastroianni; Michel Piccoli; Philippe Noiret; Ugo
Tognazzi; Andréa Ferréol; Solange Blondeau; Florence Giorgetti; Michèle Alexandre; Monique Chaumette; Henri Piccoli;
Louis Navarre; Bernard Menez; Cordelia Piccoli; & Maurice Dorléac. Produção: Vincent Malle. Desenho de Produção:
Michel de Broin. Direção de Arte: Michel Broin. Roteiro: Rafael Azcone; & Marco Ferreri. Fotografia: Mario Vulpiani. Música: Philippe Sarde. Montagem: Claudine Merlin; & Gina Pignier. Figurino: Gitt Magrini. Edição: Claudine
Merlin; & Gina Pignier. Companhia: Films 66; Mara Films; & Capitolina Produzioni Cinematografiche. Distribuidora:
ABKCO Films Inc. Outros dados: Vencedor do Prêmio da Crítica Internacional no Festival de Cinema da Cannes. Sinopse: Quatro homens de meia-idade e bem sucedidos decidem se refugiar em mansão para cumprir a missão de comer
até morrer.
2. Super Size me – A Dieta do Palhaço. Título Original: Super Size me. País: EUA. Data: 2004. Duração:
98 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (DVD).
Direção: Morgan Spurlock. Elenco: Morgan Spurlock; Alexandra Jamieson; & Daryl Isaacs. Produção: Morgan Spurlock. Desenho de Produção: Morgan Spurlock. Direção de Arte: Joe the Artist. Roteiro: Morgan Spurlock. Fotografia:
Scott Ambrozy. Música: Steve Horowitz e Michael Parrish. Montagem: Stela Geogieva; & Julie “Bob” Lombardi.
Efeitos Especiais: PIXAN.com. Companhia: Kathbur Pictures. Outros dados: O diretor Morgan Spurlock teve a idéia
de rodar Super Size Me quando, viu na TV matéria jornalística sobre duas garotas adolescentes, as quais estavam processando o McDonald's por torná-las obesas. Sinopse: O diretor Morgan Spurlock decide ser a cobaia da experiência de se
alimentar apenas em restaurantes da rede McDonald's, realizando neles três refeições ao dia por 1 mês. Durante a realização da experiência o diretor fala sobre a cultura do fast food nos Estados Unidos, além de mostrar em si mesmo os efeitos físicos e mentais provocados por esses tipos de alimentos.
Bibliografia Específica:
1. Machado, Cesar; A Importância do Auto-Enfrentamento na Autoconsciencioterapia; Artigo; Anais da
V Jornada de Saúde da Consciência e II Simpósio de Autoconsciencioterapia; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12;
N. 1; 1 E-mail; 29 enus.; 5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
2008; páginas 7 a 17.
2. Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Anais da IV Jornada de Saúde da
Consciência; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29
refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; September, 2006; páginas 11 a 28.
3. Vicenzi, Siomara; Enfrentamento da Auto-Sabotagem através do Traforismo; Artigo; Anais do I Simpósio
de Autoconsciencioterapia; Revista; Trimestral; 10 enus.; 1 microbiografia; 12 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 113 a 123.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 571 a 675.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 513, 601, 674 e 770.

Enciclopédia da Conscienciologia

355

Webgrafia Específica:
1. WHO, Fruit and Vegetable Promotion Initiative – report of the meeting. World Health Organization,
Geneva, 25–27 August 2003. Disponível em:<http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/f&v_promotion_
_initiative_report.pdf>; acesso em: 20.01.13.

R. C.
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ADITIVO DA VOLICIOLINA
(VOLICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O aditivo da voliciolina é o recurso capaz de adicionar, acrescentar ou
complementar a potencialização da energia consciencial, haurida pela consciência, a partir da
energia imanente, o combustível, motor ou agente fundamental de atuação da vontade sobre as
forças, fluxos e refluxos do Cosmos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo aditivo deriva do idioma Latim, additivus, “que se junta; que se
acrescenta”, de addere. Surgiu no Século XX. A palavra volição vem do idioma Latim Medieval,
volitio, “volição”, provavelmente através do idioma Francês, volition, “ato no qual a vontade
é determinante”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo gasolina provém do idioma Francês, gazoline, emprestado do idioma Inglês, gasoline, constituído por gas, “gás”, e oil, “óleo”. Surgiu no
Século XIX.
Sinonimologia: 01. Potencializador da voliciolina. 02. Propulsor da voliciolina.
03. Acelerador energético. 04. Ativante voliciolínico. 05. Catalisador da voliciolina. 06. Catalisador energético. 07. Otimizador energético. 08. Potencializador energético. 09. Propulsor energético. 10. Acelerador voliciolínico; acessório voliciolínico; adicional voliciolínico; complemento voliciolínico; voliciolina aditivada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo aditivo: aditiva; aditivada; aditivado; aditivar; aditividade; megaditivo.
Neologia. As 4 expressões compostas aditivo da voliciolina, aditivo da voliciolina mínimo, aditivo da voliciolina médio e aditivo da voliciolina máximo são neologismos técnicos da Voliciologia.
Antonimologia: 1. Aditivo alimentar tóxico. 2. Aditivo bioquímico negativo.
Estrangeirismologia: a pesquisa do will power; o strong profile evolutivo; o strong-minded; o strong-willed; o strong man de vontade férrea; o brainpower; o acid test; o empowerment consciencial; o Volitionarium; o Energossomatorium; o plus voliciolínico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade das autopriorizações evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Megaeuforização: megaditivo voliciolínico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; o aditivo da autopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes;
a paratecnopensenidade; os voliciolinopensenes; a voliciolinopensenidade; o ene subordinado ao
pen do pensene; a expressão da autopensenização decidida.
Fatologia: o aditivo da voliciolina; o aditivo evolutivo; os propulsores conscienciais da
autoproéxis; a autodisposição evolutiva; as implementações da autevolução; o aditivo sexual;
o acréscimo ao maior poder ou força da consciência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os aditivos da autodefesa energética da consciência em qualquer dimensão existencial; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o acesso às fontes inexauríveis de energias existentes no Cosmos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo potente energia consciencial–autoparapsiquismo; o sinergismo vontade-intenção-EC;
o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; o sinergismo Voliciologia-Energossomatologia; o sinergismo escala da discrição–voliciolina; o sinergismo força mentalsomática–expansão energética;
o sinergismo eficácia voliciolínica–intenção cosmoética.
Principiologia: o princípio cósmico fundamental formado pela consciência e a energia;
o princípio evolutivo fundamental do domínio das ECs; o princípio da singularidade das energias
conscienciais; o princípio da descrença; o princípio da autonomia da vontade; o princípio do
poder magno da consciência sobre o próprio holossoma; o princípio cósmico fundamental consciência-energia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo ao contínuo autaprimoramento da vontade.
Teoriologia: a teoria do EV; a teoria da fartura das ECs nesta Era de Aceleração da
História Humana.
Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral;
a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; a técnica da megaeuforização; a técnica energética dos 30 metros; a técnica de autexpansão das energias conscienciais;
a técnica da assepsia energética; a técnica da projeção energética consciente; a técnica interassistencial da tenepes; os aparelhos paratecnológicos para a intensificação energética; a técnica
dos 20 EVs diários.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enriquecendo o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) através do estado vibracional; o voluntariado da reeducação voliciolínica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da autorganização parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da
Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio
Invisível da Ofiexologia.
Efeitologia: os efeitos benéficos do EV; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos benéficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida;
os efeitos multiplicadores positivos do EV; o efeito halo da energosfera humana; os efeitos
autopotencializadores da intencionalidade maxifraterna; os efeitos potencializadores do trinômio
macrossoma-paramicrochip-voliciolina; os efeitos da bagagem cognitiva e vivencial sobre as
energias na performance voliciolínica; os efeitos da automotivação assistencial genuína na auto
e heteropotencialização voliciolínica; os efeitos repercussivos das energosferas.
Neossinapsologia: as neossinapses prioritárias relativas ao autoparapsiquismo; a formação continuada de neossinapses para a autocatalisação energosférica.
Ciclologia: o ciclo evolutivo, energético, interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal;
o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; o ciclo voliciolínico ininterrupto absorção-exteriorização.
Enumerologia: a ativação de centro energético; a supressão de bloqueio energético;
a estabilização do fluxo energético; a aceleração da manobra energética; a expansão da aura energética; a conservação da força energética; a agudização do autodiscernimento energético.
Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pessoal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio encapsulamento–fôrma holopensênica; o binômio encapsulamento pessoal–encapsulamento gru-
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pal; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio conação-voliciolina.
Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação atributos
intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação paracérebro-voliciolina; a interação
EI-EC-EV; a interação EV-voliciolina; a interação voliciolina-ectoplastia; a interação voliciolina
pessoal–vidência facial; a interação aditivação voliciolínica–excelência holossomática.
Crescendologia: o crescendo Fisiologia Humana–Parafisiologia; o crescendo assim-desassim cosmoético; o crescendo euforin-primener-cipriene.
Trinomiologia: o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; o trinômio voliciolina-primener-cipriene; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade; o trinômio vontade-intenção-organização; o trinômio Energossomatologia-Parapercepciologia-Parafenomenologia.
Polinomiologia: o polinômio dieta balanceada–esteira ergométrica–sexo diário–sono
reparador; o polinômio aditivo voliciolínico–revigoração somática–equilibração psicossomática–fertilização mentalsomática.
Antagonismologia: o antagonismo voliciolínico domínio pleno / domínio parcial; o antagonismo voliciolínico domínio vitalício / domínio temporal; o antagonismo voliciolínico domínio teático / domínio teórico; o antagonismo voliciolínico domínio eficiente / domínio ineficaz;
o antagonismo voliciolínico domínio intelectual / domínio emocional; o antagonismo voliciolínico autodomínio / autossubmissão; o antagonismo voliciolínico autodesassédio / autassédio
consciencial; o antagonismo voliciolínico autodomínio racional, cognitivo, intencional / autorrepressão irracional, emocional, instintual; o antagonismo voliciolina aditivada / ressaca energética.
Paradoxologia: o paradoxo do poder sobre si mesmo ser mais difícil, desafiador e evolutivo se comparado ao poder sobre centenas de objetos, subumanos e consciências.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço na conservação e ampliação das autoconquistas; a lei
da educação evolutiva permanente; a lei da assistência bioenergética.
Filiologia: a voliciolinofilia; a evoluciofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a recexofilia;
a assistenciofilia; a pesquisofilia.
Sindromologia: a volicionopatia crônica na síndrome do vampirismo bioenergético.
Holotecologia: a cognoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a ciencioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Voliciolinologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Autocogniciologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Recexologia; a Intencionologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin segura; a conscin energicista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o energossomatologista; o voliciolinologista.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a energossomatologista; a voliciolinologista.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens maxiconquistator; o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens voluntarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: aditivo da voliciolina mínimo = a autolucidez interassistencial; aditivo da
voliciolina médio = a prática diária da tenepes; aditivo da voliciolina máximo = a condição teática
da autodesperticidade.
Culturologia: a Paraculturologia da Voliciolinologia; a Paracultura da Energossomatologia; a cultura da autorrealização; a cultura do aqui-agora-já multidimensional.
Caracterologia. Sob a ótica da Voliciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 32
categorias de aditivos básicos da voliciolina, em geral:
01. Amparo extrafísico.
02. Autodeterminação.
03. Autodisponibilidade evolutiva.
04. Autopensenização retilínea (Megafocologia Conscienciocêntrica).
05. Autopontualidade (Cronêmica Pessoal).
06. Autopriorização mentalsomática (Mentalsomatologia).
07. Autoprofissionalismo (Carreira pessoal).
08. Autorganização sistemática.
09. Autossustentação energética.
10. Autoverbação (Verbaciologia).
11. Banho energético extrafísico.
12. Bom humor pessoal.
13. Central Extrafísica de Energia (CEE).
14. Código pessoal de Cosmoética (CPC).
15. Convívio fraterno (Holopensene conscienciológico).
16. Cosmovisão.
17. Curiosidade sadia (Automotivação pesquisística).
18. Delineamento da autoproéxis.
19. Desassimilação simpática (Desassim) das energias conscienciais.
20. Empatia interconsciencial (Amizades, paramizades).
21. Êxito proexológico (Autorrealização).
22. Geochacra Planetário (Cognópolis, Foz do Iguaçu).
23. Interassistencialidade (Senso para-humanitário).
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24. Lucidez assistencial (Minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial).
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Megaeuforização (Satisfação íntima benévola).
Paraperceptibilidade assistencial.
Prospectiva evolutiva (Inteligência evolutiva; IE).
Racionalidade paracientífica (Autodiscernimento multidimensional).
Soltura energossomática.
Soltura holossomática.
Tarefa energética pessoal (Tenepes).
Traforismo (Megatraforologia).

Soníferos. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 soníferos do povo, criadores da robotização existencial e anuladores das potencialidades da voliciolina:
1. Dogmatismo: Falaciologia.
2. Lavagem subcerebral: Manipulaciologia ou Heterassediologia.
3. Mito: Sacralizaciologia.
4. Religião: seita; sincretismo; iniciação; Misticismologia.
5. Superstição: Fossilizaciologia.
6. Tabu: Intimidologia.
7. Utopia: Onirismologia.
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 o aditivo da voliciolina, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
02. Autodomínio da conquista: Autevoluciologia; Homeostático.
03. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Conação: Voliciologia; Neutro.
06. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Domínio cognitivo: Autocogniciologia; Neutro.
08. Domínio pessoal: Autoconscienciometrologia; Neutro.
09. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
10. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
11. Razão superior: Voliciologia; Homeostático.
12. Teste da vontade: Voliciologia; Homeostático.
13. Trafor onipresente: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.
15. Vontade ternária: Voliciologia; Homeostático.

O EMPREGO HABITUAL DOS ADITIVOS DA VOLICIOLINA,
DE MODO CADA VEZ MAIS POTENTE E DIVERSIFICADO,
CONSTITUI VERTENTE DA TEATICIDADE DA INTELIGÊNCIA
EVOLUTIVA POR PARTE DA CONSCIN INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega rotineiramente os aditivos da voliciolina? De quais naturezas?
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IDEATIVO COSMOVISIOLÓGICO
(PARADIDATICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O ádito ideativo cosmovisiológico é o complemento, o suporte adicional,
a anexação pensênica, a expansão ideativa, patrocinado pelos amparadores, através de técnicas
paradidáticas, capaz de catalizar a apreensão profunda e promover a cosmovisão de temas auto
e heteropesquisísticos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra ádito provém do idioma Latim, additu, particípio passado do verbo addere, “adaptar; juntar; acescentar; unir”. Apareceu no Século XVII. O termo ideia deriva
também do idioma Latim, idea, “forma original; imagem; noção; ideia”, e este do idioma Grego,
idéa, “aspecto exterior; aparência; forma; maneira de ser”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo
cosmos vem do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563.
O primeiro elemento de composição cosmo procede do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no
idioma Português, no Século XIX. A palavra visão provém do idioma Latim, visio, “ação de ver;
vista”. Apareceu no Século XIII. O segundo elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Achega intelectual. 02. Amplificação conceptual. 03. Anexação
elucidativa. 04. Apêndice deslindável. 05. Aporte pensênico. 06. Constructo aditício. 07. Extrapolação verponológica. 08. Neoperspectivação analítica. 09. Neoviés observacional. 10. Parargumento suplementar.
Neologia. As 3 expressões compostas ádito ideativo cosmovisiológico, ádito ideativo
cosmovisiológico autoproéxico e ádito ideativo cosmovisiológico maxiproéxico são neologismos
técnicos da Paradidaticologia.
Antonimologia: 01. Anexação estéril. 02. Apêndice enigmista. 03. Argumento de poder. 04. Autossugestão ideária. 05. Digressão filosófica. 06. Doctiloquia altiva. 07. Imagística.
08. Persuasão ideativa. 09. Revelação mística. 10. Neoviés estratificador.
Estrangeirismologia: o addendum explicativo; o amplificatio conciso; o plus ideativo;
o brainstorming; o upgrade intermissivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à capacidade de associação de ideias.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Megapedagogia: aditamento autexemplarista.
Citaciologia. O pensamento de Bernard le Bovier de Fontenelle (1657–1757) sintetiza
a importância da abertura mental para captação de neoideias: – “Uma ideia nova é uma cunha que
só se pode fazer entrar pela frincha mais larga”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal cosmoético quanto à interassistencialidade; a expansão do holopensene autopesquisístico; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o proexopensene; a proexopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: o ádito ideativo cosmovisiológico; a extrapolação reflexiva; a expansão mentalsomática; a Contrapontologia Exemplificativa; o autexemplo inquestionável; as auto e heteroconfutações; o fato autelucidativo; o megaespectro analítico; o taquipsiquismo; a polimatia; o poliglotismo; o desapego ideológico; a flexibilidade mentalsomática; os limites intelectivos pessoais; o esclarecimento reverberante; a poeira sempre suspensa na estrada cognitiva; a plena liberdade de pensamento; a mente sempre alerta; a visão de lince; a cosmovisão; o desapego aos con-
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vencionalismos normativos da aprendizagem; o impacto ideativo da neoverpon; a desconstrução
hipotética; a predisposição autorrenovadora; o universo temático pesquisístico; a abrangência do
cosmograma pessoal; os dicionários cerebrais; a associação abrangente de ideias; a intumescência
ideativa; o esmiuçamento investigativo tenaz; o autodidatismo perene.
Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; o arco voltaico craniocrachal estimulando as conexões interneuroniais; o acoplamento córtico-paracortical entre a conscin pesquisadora e o amparador extrafísico; o parapsiquismo mentalsomático; a lucidez parapsíquica; a sinalética energética pessoal; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); a parapsicoteca;
a holomemória; as retrocognições paradidáticas; a para-heurística; a meta-hermenêutica; o entesouramento mnemônico intermissivo; a Paraimpactoterapia Tarística; a contiguidade parafactual;
a congérie vivencial multidimensional; a projeção mentalsomática; a experiência do fenômeno da
cosmoconsciência; a pangrafia; a paracomunicabilidade; o conscienciês.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio do descarte dos apriorismos ante a pesquisa; o princípio tarístico de priorizar o aluno em detrimento do tema; o princípio cosmoético do esmero didático em qualquer circunstância; o princípio proexológico do “na dúvida, assista”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias científicas superadas por novas evidências.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da tábula rasa; a técnica do cosmograma; a técnica energética da ativação coronochacral; a técnica da projeção mentalsomática; a técnica dos 50 dicionários; a técnica de sempre pensar grande; as técnicas parapedagógicas.
Voluntariologia: o labcon itinerante facilitador de renovação ideativa do voluntário docente conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
Efeitologia: o efeito holossomático homeostático da expansão ideativa; o efeito da ressonância tarística policármica a partir da heurística pessoal.
Binomiologia: o binômio maratona ideativa–transpiração mental; o binômio conscin
intelectual–amparo erudito; o binômio conteúdo-continente.
Polinomiologia: o polinômio homeostático pró-heurístico abertismo-abrangência-aprofundamento-apreensão.
Antagonismologia: o antagonismo jactância / cosmovisão; o antagonismo tibiez / expansão mentalsomática; o antagonismo preconceito / neoconceito.
Paradoxologia: o paradoxo acúmulo cognitivo–dúvida constante; o paradoxo enciclopédico compactação informacional–distensão ideativa.
Politicologia: a polimatocracia; a discernimentocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei da ampliação mentalsomática: no universo ideativo nada se perde,
muito se cria, para tudo se transformar; a lei do maior esforço mentalsomático fundamental às
apreensões profundas.
Filiologia: a autopesquisofilia; a mentalsomatofilia; a refutaciofilia; a ontofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a neofobia; a parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose.
Mitologia: o mito de Linceu; o mito do conhecimento integral.
Holotecologia: a analogoteca; a controversioteca; a didaticoteca; a heuristicoteca; a logicoteca; a neologisticoteca; a polemoteca; a ontoteca; a volicioteca.
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Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia; a Heuristicologia; a Hermeneuticologia; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia;
a Neologismologia; a Paradoxologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser neofílico; a consciência polímata; a conscin enciclopedista; o ser interassistencial; a conscin parapsíquica; a consciência paradidata; o ser desperto.
Masculinologia: o intermissivista; o amparador extrafísico; o proexista; o proexólogo;
o inversor existencial; o reciclante existencial; o exemplarista; o completista existencial; o autopesquisador; o autodidata; o docente conscienciológico; o discente conscienciológico; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o projetor lúcido; o epicon lúcido; o tenepessista; o ofiexista.
Femininologia: a intermissivista; a amparadora extrafísica; a proexista; a proexóloga;
a inversora existencial; a reciclante existencial; a exemplarista; a completista existencial; a autopesquisadora; a autodidata; a docente conscienciológica; a discente conscienciológica; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a projetora lúcida; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens paradidacticus; o Homo sapiens parapaedagogus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ádito ideativo cosmovisiológico autoproéxico = a apreensão quanto às
recins prioritárias; ádito ideativo cosmovisiológico maxiproéxico = a apreensão do papel de minipeça da reurbex.
Culturologia: a minicultura do filosofismo; a cultura do cientificismo; a Holoculturologia da paraerudição holofilosófica.
Caracterologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, na ordem funcional, 6 atributos
mentaissomáticos indispensáveis à didática tarística avançada e ao aditamento ideativo:
1. Pensenidade: a limpidez ideativa manifesta pela linearidade pensênica.
2. Mnemônica: a instantaneidade na recuperação de dados mnemônicos.
3. Conteudística: o conhecimento denso do tema e ramificações interdisciplinares.
4. Linguística: a materialização pensênica pelo domínio dos signos linguísticos nas
gescons.
5. Loquacidade: a clareza e profundidade verbacional.
6. Grafopensenidade: a destreza conformática analítico-sintética redacional.
Microtomia. No âmbito da Cosmovisiologia, a ação microtômica dissecante do tema
pesquisado, paradoxalmente, é excelente técnica de análise cosmovisiológica, favorecendo
a macroapreensão.
Maxidissidência. Do ponto de vista da Teaticologia, a maxidissidência ideológica é decorrência inquestionável de expansão ideativa.
Procedimentos. Eis, em ordem alfabética, 18 tipos de procedimentos técnicos paradidáticos facilitadores da aditação ideativa:
01. Analógico: utilizar conceitos semelhantes ou afins.
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02. Antitético: usar argumentos lógicos contrastantes.
03. Assimilativo: apreender por assimilação energética.
04. Autexemplificativo: mostrar a factibilidade do tema pelo autexemplo.
05. Biográfico: explicitar utilizando biografias.
06. Casuístico: lançar mão das vivências pessoais.
07. Comparativo: cotejar hipóteses.
08. Contextual: explorar o contexto do caso em estudo.
09. Experimental: facultar a experimentação pessoal.
10. Expositivo: expor com clareza os fundamentos hipotéticos.
11. Fatuístico: analisar fatos cotidianos.
12. Ideativo sintético: promover a limpidez ideativa através da síntese.
13. Interrelacional: promover o reconhecimento de relações interconscienciais pretéritas olvidadas – paranagnórise –, favorecendo a compreensão das interprisões, das adversidades
e das responsabilidades conscienciais.
14. Metafórico: representar comparativamente duas ou mais ideias.
15. Mnemônico: estimular a lembrança de ocorrências passadas.
16. Parafactual: patrocinar fenômenos parapsíquicos esclarecedores.
17. Representativo: usar dados impactantes de representação pessoal.
18. Sincrônico: demonstrar a sincronicidade entre os eventos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o ádito ideativo cosmovisiológico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrescentamento: Maximologia; Neutro.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Argumentação fatuística: Pesquisologia; Homeostático.
04. Associação didática: Comunicologia; Neutro.
05. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
06. Autabrangência: Multidimensiologia; Neutro.
07. Corredor Heurístico: Experimentologia; Homeostático.
08. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Eclosão criativa: Heuristicologia; Homeostático.
10. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
11. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
12. Limite inteligente: Holomaturologia; Homeostático.
13. Megacontradição: Contradiciologia; Neutro.
14. Megapesquisa da holossutileza: Holopesquisologia; Homeostático.
15. Neopensene: Neopensenologia; Neutro.

O ÁDITO IDEATIVO COSMOVISIOLÓGICO DECORRE DOS
OMNIQUESTIONAMENTOS COSMOÉTICOS DO PESQUISADOR CONSCIENCIOLÓGICO FRANCAMENTE PREDISPOSTO
A REVISAR IDEIAS E CONCEPÇÕES PESSOAIS A PRIORI.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente da importância da reurbanização
ideativa pessoal visando a evolução grupal? Qual a frequência, intensidade e velocidade das ampliações pensênicas ocorridas cotidianamente?
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ADJETIVAÇÃO TARÍSTICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A adjetivação tarística é a modificação qualitativa de determinada palavra
ou expressão, com 1 ou mais adjetivos relevantes, evidenciando a essência neoparadigmática da
realidade proposta e / ou apreendida, conceituada pela conscin, homem ou mulher, consciencióloga.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo adjetivação vem do idioma Latim, adjectivus, “adjetivo”, de adjicio, “atirar; lançar; pôr ao lado; ao lado de”. Apareceu no Século XIX. A palavra tarefa provém
do idioma Arabe, tariha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah,
“lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Surgiu no Século
XVI. O prefixo es deriva do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. O vocábulo claro vem do mesmo idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII. O sufixo mento procede também do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo esclarecimento surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Adjetivamento esclarecedor. 2. Adjetivização pró-tares. 3. Adjetivação paradidática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo adjetivo:
adjectivo; adjetivada; adjetivado; adjetivador; adjetival; adjetivamento; adjetivar; adjetivável;
adjetividade; adjetivizador; adjetivizar.
Neologia. As 3 expressões compostas adjetivação tarística, adjetivação tarística básica
e adjetivação tarística avançada são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Adjetivação irrelevante. 2. Adjetivamento dispensável. 3. Adjetivização incoerente. 4. Adjetivamento ambíguo. 5. Adjetivação literária.
Estrangeirismologia: a expressão top de linha; o nec plus ultra conformático; o link ideativo; a stylistic appropriateness; a communication strategy conscienciológica; o rapport comunicativo tarístico; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade tarística.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Adjetivo
é substantivo. Adjetivos: enfeites perigosíssimos. Adjetivemos com esclarecimento. Superemo-nos
adjetivando substantivamente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do detalhismo terminológico; o holopensene pessoal da Interassistenciologia; o materpensene ideativo; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os
neopensenes; a neopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade irresistível; a representação conformática mais adequada para a explicitação pensênica; o holopensene da palavra ideal;
a retilinearidade pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade fomentando a exatidão tarística
terminológica; a precisão ortopensênica grafada.
Fatologia: a adjetivação tarística; a adjetivação substantiva; o adjetivamento evolutivo;
a transposição paradigmática; o termo conscienciológico; a força da palavra certa; a complementação vocabular qualificadora; o vocábulo verponogênico complementar ao termo eletronótico;
a neoabordagem com o resgate de expressão, menosprezada, subempregada ou malempregada;
a neoabordagem sob forma de metáfora, ampliando retroconceito por associação de ideia; a adjetivação excessiva; o adjetivo emociogênico; o adjetivo “vazio”; a busca do cérebro dicionarizado;
a pesquisa exaustiva nos dicionários; o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP);
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a conjugação da forma ao conteúdo prioritário; o temário conscienciológico; o autorado tarístico;
os títulos dos livros conscienciológicos; as entradas (títulos) dos verbetes da Enciclopédia da
Conscienciologia; a Seção Neologia enquanto mostruário verponológico; a Seção Exemplologia
fomentando a adjetivação tarística; o ato conscienciográfico de pôr o dedo na ferida; a necessidade de especificação minudente; o emprego contumaz do detalhismo; a escrita precisa; a conceituação sendo superior ao léxico em si; a definição da neoideia; a redefinição da retroideia; o poliglotismo; os sufixos formadores de adjetivos; as predileções idiomáticas; as dileções estilísticas;
a adjetivação apontando a opinião do autor; a Neomesologia Ressomática; a Terminologia Conscienciológica; o Conselho Internacional de Neologística (CINEO); os mais de 14.100 termos neológicos da Conscienciologia registrados na primeira edição do Dicionário de Neologismos da
Conscienciologia (2014); a docência conscienciológica; o impacto cognitivo promovido pelo confor neológico; o poder interassistencial da palavra esclarecedora.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica; o desafio dos registros paraperceptivos; as dificuldades do translado parapsíquico; a amparo extrafísico de função; a parapercepção lexicológica; a solução parapsíquica;
a palavra telepática; a ressignificação multidimensional; as evocações extrafísicas; a força multidimensional das expressões conscienciológicas; o aprimoramento do parapsiquismo intelectual
para a qualificação tarística.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo neoconceito-neologismo; o sinergismo ideia-palavra;
o sinergismo forma-conteúdo; o sinergismo Terminologia-Taristicologia.
Principiologia: o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à responsabilidade interassistencial.
Tecnologia: a técnica da escolha das entradas enciclopédicas; as técnicas de explicitação precisa dos pensamentos; a composição técnica de modelos mentaissomáticos avançados.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Conscienciografologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grafopensenologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Lexicógrafos; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito tarístico da expressão neológica adjetivada.
Neossinapsologia: a expressão favorecedora da formação neossináptica.
Ciclologia: o ciclo neoideia–neoexpressão terminológica.
Enumerologia: a adjetivação subjetiva / objetiva; a adjetivação anímica / parapsíquica;
a adjetivação afetiva / mentalsomática; a adjetivação especializada / generalista; a adjetivação
nosográfica / homeostática; a adjetivação vernacular / neológica; a adjetivação reiterativa / verponológica.
Binomiologia: o binômio palavra-conteúdo; o binômio conteúdo ideático–forma linguística; o binômio função-forma; o binômio conteúdo-forma; o binômio conceito-preconceito;
o binômio conscienciologês-conscienciês; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial.
Interaciologia: a interação ideia-linguagem; a interação autorado-docência.
Crescendologia: o crescendo de melhoramentos.
Trinomiologia: o trinômio vocabulário-glossário-dicionário; o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio detalhismo-exaustividade-circularidade; o trinômio verbetográfico título-Neologia-Exemplologia; o trinômio explicitação lógica–exatidão conceitual–adjetivação precisa.
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Polinomiologia: o polinômio coesão-coerência-concisão-compreensibilidade; o polinômio lexicológico cortical dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo palavra-ônibus / vocábulo preciso; o antagonismo
texto técnico / texto poético; o antagonismo obscuridade / esclarecimento; o antagonismo termo
artificial / termo elegante; o antagonismo expressão precisa / expressão ambígua; o antagonismo
adjetivação literária / adjetivação conscienciológica; o antagonismo arcaísmo / neologismo.
Paradoxologia: o paradoxo da inefabilidade da autovivência dos parafenômenos mais
transcendentes.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à tares.
Filiologia: a lexicofilia; a pesquisofilia; a conscienciofilia; a grafofilia; a neofilia; a leiturofilia; a neofilia.
Sindromologia: a superação da síndrome do conflito de paradigmas na Conscienciografologia.
Holotecologia: a comunicoteca; a definoteca; a grafopensenoteca; a intelectoteca;
a cognoteca; a parapsicoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Parapedagogiologia; a Conscienciografologia;
a Taristicologia; a Conformaticologia; a Neologia; a Cognatologia; a Lexicologia; a Verbetografologia; a Enciclopediologia; a Verponologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o conscienciografologista; o reeducador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor
consciente; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o lexicólogo; o neologista.
Femininologia: a conscienciografologista; a reeducadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar;
a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a lexicóloga; a neologista.
Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens lexicographus.
V. Argumentologia
Exemplologia: adjetivação tarística básica = a expressão bivocabular conscienciológica
adjetivizada compondo ideia de base intrafísica; adjetivação tarística avançada = a expressão bivocabular conscienciológica adjetivizada compondo neoideia de base extrafísica.
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Culturologia: a Multiculturologia Conscienciológica.
Neologismos. Consoante a Paradigmologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 35
disciplinas conscienciológicas, indicativas dos valores evolutivos conscienciocêntricos, seguidas
de seleção dos respectivos cognatos (adjetivos tarísticos), propulsores do paradigma consciencial:
01. Amparologia: amparador; amparadora; amparável.
02. Assistenciologia: assistencial; assistente; assistível.
03. Conscienciometrologia: conscienciometrológica; conscienciometrológico; conscienciômetra.
04. Cosmoeticologia: anticosmoética; anticosmoético; cosmoética; cosmoeticista; cosmoético.
05. Cosmovisiologia: cosmovisiológica; cosmovisiológico.
06. Desassediologia: desassediadora; desassediador; desassediante; desassediada; desassediado.
07. Descrenciologia: descrenciológica; descrenciológico.
08. Despertologia: desperta; desperto; despertável; despertogênica; despertogênico.
09. Evoluciologia: evolutiva; evolutivo; evoluciogênica; evoluciogênico.
10. Extrafisicologia: extrafísica; extrafísico.
11. Holomaturologia: holomaturológica; holomaturológico.
12. Holomnemonologia: holomnemônica; holomnemônico.
13. Homeostaticologia: homeostática; homeostático.
14. Interassistenciologia: interassistencial; interassistente; interassistível.
15. Invexologia: inversível; inversivo; inversor; inversora.
16. Macrossomatologia: macrossomática; macrossomático; macrossomável.
17. Megafraternologia: megafraterna; megafraternal; megafraterno.
18. Mentalsomatologia: mentalsomática; mentalsomático.
19. Multidimensiologia: multidimensional.
20. Neomesologia: neomesológica; neomesológico.
21. Parapedagogiologia: parapedagógica; parapedagógico.
22. Pensenologia: pensenedor; pensenedora; pensênica; pensênico; pensenológica;
pensenológico.
23. Proexologia: proéxica; proéxico; proexofílica; proexofílico; proexogênica; proexogênico; proexológica; proexológico.
24. Projeciologia: projeciogênica; projeciogênico; projetada; projetado; projeciológica;
projeciológico; projetiva; projetivo.
25. Reciclologia: reciclável; reciclofílica; reciclofílico; reciclogênica; reciclogênico.
26. Ressomatologia: ressomável; ressomática; ressomático.
27. Retrocogniciologia: retrocognitor; retrocognitora; retrocognitiva; retrocognitivo.
28. Serenologia: serena; serenável; sereno; serenológica; serenológico.
29. Teaticologia: teática; teaticista; teático; teaticofílica; teaticofílico.
30. Tenepessologia: tenepessável; tenepessista; tenepessológica; tenepessológico.
31. Traforologia: traforina; traforino; traforista; traforológica; traforológico.
32. Transafetivologia: transafetiva; transafetivo.
33. Transmigraciologia: transmigrada; transmigrado; transmigrador; transmigradora;
transmigranda; transmigrando; transmigrante; transmigratória; transmigratório; transmigrável.
34. Verbaciologia: verbaciológica; verbaciológico; verbaciologista; verbacional.
35. Voliciolinologia: antivoliciolínica; antivoliciolínico; voliciolínica; voliciolínico.
Contrapontos. Segundo a Confrontologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 35
contrapontos entre adjetivações tarísticas e adjetivamentos comuns, contribuindo para as pesquisas terminológicas da Conscienciologia e respectivas reflexões dos interessados:
01. Acrobacia mentalsomática versus acrobacia circense.
02. Andaime consciencial versus andaime metálico.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Aperitivo intelectual versus aperitivo alcoólico.
Assistência tarística versus assistência humanitária.
Ataque paraterapêutico versus ataque químico.
Atrator ressomático versus atrator fatal.
Autocídio cosmoético versus autocídio egoico.
Autorado conscienciológico versus autorado literário.
Bonde extrafísico versus bonde urbano.
Bússola consciencial versus bússola magnética.
Calculismo cosmoético versus calculismo interesseiro.
Candidatura evolutiva versus candidatura partidária.
Círculo mentalsomático versus círculo vicioso.
Consciência reurbanizada versus consciência urbanizada.
Docência conscienciológica versus docência acadêmica.
Epicentro multidimensional versus epicentro geofísico.
Equipe extrafísica versus equipe subterrânea.
Escorregão evolutivo versus escorregão podal.
Escrita megagescônica versus escrita comercial.
Gabarito assistencial versus gabarito social.
Ganho evolutivo versus ganho financeiro.
Geopolítica Desassediadora versus Geopolítica Belicosa.
Geronte dessomaticista versus geronte tanatofóbico.
Higiene Consciencial versus higiene corporal.
Identidade intermissiva versus identidade falsificada.
Inteligência evolutiva (IE) versus inteligência podálica.
Liderança cosmoética versus liderança coercitiva.
Medida interplanetária versus medida nacional.
Oficina extrafísica versus oficina mecânica.
Parapsiquismo intelectual versus parapsiquismo emocional.
Pesquisa seriexológica versus pesquisa escolar.
Postura descrenciológica versus postura religiosa.
Precocidade invexológica versus precocidade artística.
Residência proexogênica versus residência comum.
Reurbanização extrafísica versus reurbanização eleitoreira.

Dosagem. Segundo a Interassistenciologia, a dosificação do esclarecimento exige a precisão comunicativa e o uso da adjetivação tarística.
Escrita. Conforme a Conscienciografologia, vale considerar a amplitude de possibilidades das abordagens conscienciológicas, zelando pelo confor ideal e parcimônia nas adjetivações,
evitando exageros, ambiguidades, redundâncias ou imprecisões, em prol da escrita tarística.
Oralidade. Consoante a Parapedagogiologia, torna-se relevante ao professor a precisão
nas expressões utilizadas, aliando a exatidão dos conceitos conscienciológicos à excelência da recuperação de cons dos assistíveis.
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 adjetivação tarística, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Achado formal: Conformaticologia; Homeostático.
02. Conceito: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Conformática: Comunicologia; Neutro.
04. Conscienciologês: Orismologia; Neutro.
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Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.
Diferencial da Conscienciologia: Evoluciologia; Homeostático.
Expressão pseudoterminológica: Neologismologia; Neutro.
Linguagem denotativa: Comunicologia; Neutro.
Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
Matematização do conceito: Comunicologia; Neutro.
Palavra: Comunicologia; Neutro.
Palavra terapêutica: Interassistenciologia; Homeostático.
Resgate de expressão: Conformática; Neutro.
Título provocador: Comunicologia; Neutro.
Tradução parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

A ADJETIVAÇÃO TARÍSTICA INTEGRA O HOLOPENSENE
CONSCIENCIOLÓGICO, SEMEANDO NA COMUNICOLOGIA
PLANETÁRIA A GRAFOPENSENIDADE NEOLÓGICA, COSMOÉTICA E MEGAFRATERNA, NESSA ERA DA REURBEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza a força da adjetivação tarística? Em escala de 1 a 5, qual o grau de contribuição pessoal para a divulgação do confor conscienciológico?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1261.
2. Idem; Dicionário de Neologismos da Conscienciologia; org. Lourdes Pinheiro; revisores Ernani Brito; et
al.; 1.072 p.; 1 blog; 21 E-mails; 4.053 enus.; 1 facebook; 2 fotos; glos. 2.019 termos; 14.100 (termos neológicos); 1 listagem de neologismos; 1 microbiografia; 21websites; 61 refs.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 900 a 1039.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 97.

D. D.
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ADMINISTRAÇÃO DA VIDA INTELECTUAL
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A administração da vida intelectual é o ato, processo ou efeito de administrar, gerir, governar ou dirigir técnica e teaticamente a existência humana pessoal quanto aos aspectos da intelectualidade, da Mentalsomatologia e da automegagescon, com atos bem-articulados sob o primado da Cosmoeticologia e da inteligência evolutiva (IE).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo administração vem do idioma Latim, administratio, “ação de prestar ajuda; consecução; administração; gestão; direção”. Surgiu em 1331. A palavra vida deriva
também do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humanidade; existência”. Apareceu no
Século X. O vocábulo intelectual procede igualmente do idioma Latim, intellectualis, “relativo
à inteligência”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Desenvolvimento da formação cultural. 2. Gestão da megagescon
pessoal. 3. Manutenção do microcosmo intelectual pessoal. 4. Burótica conscienciológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo administração: administratibilidade; administração-geral; administracionalizar; administrada; administrado; administrador; administradora; administrador-geral; administrança; administrante; administrar; administrativa; administrativismo; administrativista; administrativo; administratória;
administratório; administrável; administroteca; coadministração; coadministrador.
Neologia. As duas expressões compostas miniadministração da vida intelectual e maxiadministração da vida intelectual são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Administração da vida afetiva. 2. Administração da vida somática.
3. Anorexia intelectual.
Estrangeirismologia: a navegação na Internet; a Wikipedia; os multibrainstormings;
o Administrarium; o Megadministrarium; o Verponarium; o tablet.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intelectualidade cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: a administração da vida intelectual; a agenda intelectual; a entrevista intelectual; o organograma intelectual; o cronograma intelectual; a autorganização intelectual; a administração do autoconhecimento; as anotações de bolso; os memorandos; as resmas de papéis; os
documentos; a base mentalsomática intrafísica; o útero mentalsomático; o escritório; o ateliê de
escrita; a escrivaninha; as mesas auxiliares; o supedâneo; os armários; as gavetas; as canetas; as
pastas; o arquivo de recortes; o caderno de campo; a prancheta; a estocagem do material técnico;
as cubas para jornais; o calendário; os quadros murais; as transparências; a impressora; o aquecedor de papéis; o exaustor de parede; o condicionador de ar; o desumidificador; as câmeras fotográficas digitais; as filmadoras; os projetores; os livros; as antologias; os manuais; os dicionários;
as enciclopédias; os periódicos; as revistas científicas; os catálogos; a biblioteca particular; o prefácio; o posfácio; a revisão final; a supervisão final; o autodidatismo permanente; as leituras; as
traduções; os artigos; as autocríticas; as heterocríticas; as consultas; o cosmograma; as pesquisas
continuadas; os debates; as palestras; as conferências; os cursos; os congressos; os seminários; as
jornadas; as semanas; as viagens; o domicílio como pião; as ideias originais; as verpons; a deman-
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da pela obra-prima (capolavoro); a editoração de livro pessoal; os índices do livro; as bibliografias específicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Tecnologia: a técnica do autodidatismo; a técnica das microfichas da casuística; a técnica das novidades curiosas.
Voluntariologia: a agenda dos pesquisadores-voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: o efeito halo da organização evolutiva pessoal.
Neossinapsologia: a catálise de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo contínuo de produção intelectual.
Enumerologia: a workstation; o desktop; o laptop; o mouse pad; o copyholder; o no-break; o scanner; o banner; o CD-ROM; o liquid paper; o post-it.
Interaciologia: a interação otimização dos meios–qualificação dos fins.
Crescendologia: o crescendo autorganização física–retilinearidade autopensênica.
Trinomiologia: o trinômio Lexicomática-Bibliomática-Conscienciopédia.
Filiologia: a intelectofilia.
Fobiologia: a intelectofobia; a literofobia; a bibliofobia.
Maniologia: a intelectomania.
Holotecologia: a administroteca; a infoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia;
a Lucidologia; a Ortopensenologia; a Cogniciologia; a Criteriologia; a Definologia; a Holoculturologia; a Cosmanálise; a Holotecologia; a Ergonometrologia; a Inventariologia; a Recexologia;
a Enciclopediologia; a Heuristicologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin técnica libertária.
Masculinologia: o administrador mentalsomático; o gestor intelectual; o pré-serenão
vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o intermissivista; o proexologista; o professor; o pesquisador; o erudito; o polímata; o pensador.
Femininologia: a administradora mentalsomática; a gestora intelectual; a pré-serenona
vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a intermissivista; a proexologista; a professora; a pesquisadora; a erudita; a polímata; a pensadora.
Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens polygraphus; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens autodidacticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniadministração da vida intelectual = o ato de gerir a intelectualidade
a partir do mundinho do laptop pessoal para si mesmo; maxiadministração da vida intelectual
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= o ato de gerir a intelectualidade a partir de amplo escritório (workstation) pessoal, montado
e funcionante para compartilhar trabalhos (tares) com todos os interessados.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a administração da vida intelectual, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
2. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
3. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
5. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
6. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
7. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.

TODOS ESTAMOS EM EVOLUÇÃO CONTÍNUA. A VIDA
HUMANA EXIGE AUTORRECICLAGENS CONSTANTES.
A VIDA INTELECTUAL É A MAIS CARENTE DE RECICLAGENS EM FUNÇÃO DA RELEVÂNCIA DO NEOFILISMO.
Questionologia. Você recicla, em profundidade, com inventário geral, a própria vida intelectual? De quanto em quanto tempo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 116 e 117.
2. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 168, 177, 221, 242 e 318.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 602 e 1.115.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 47.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 130 a 141.
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ADOÇÃO LEGAL
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A adoção legal é o ato ou efeito de perfilhar conscin infante ou juvenil,
homem ou mulher, através do afeto e da lei.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo adoção deriva do idioma Latim, adoptio, “adoção”, e este de
adoptatio, “adoção; perfilhamento”. Apareceu no Século XV. O termo legal procede também do
idioma Latim, legalis, “relativo às leis”, de lex, “rito; lei; obrigação civil escrita e promulgada;
justo; honesto”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Adoção formal. 2. Legitimação filial. 3. Perfilhação; perfilhamento.
4. Adoção em conformidade com a lei. 5. Parentesco legalizado.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo adoção:
adotabilidade; adotação; adotada; adotado; adotanda; adotando; adotante; adotar; adotável;
adotelo; adotiana; adotianismo; adotianista; adotianística; adotianístico; adotiano; adotiva;
adotivo.
Neologia. As 3 expressões compostas adoção legal insuficiente, adoção legal básica
e adoção legal avançada são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Adoção ilegal. 2. Adoção ilícita. 3. Guarda de menores. 4. Tutela.
5. Abandono infantil.
Estrangeirismologia: a pertinência da adoption awareness na desconstrução de mitos;
a opção pela open adoption; a opção pela closed adoption; o attachment na consolidação de
vínculos; o dossier contendo dados do passado da criança; o matching entre a criança e os pretensos pais; o placement na residência da nova família.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cuidadologia Cosmoética.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Carinho
sempre conta. Abracemos as crianças. Abrigos: limbos infantojuvenis.
Coloquiologia: a adoção à brasileira.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da afetividade sadia; o holopensene pessoal da interassistencialidade; os maternopensenes; a maternopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a adoção legal; a tomada de decisão autoconsciente; a preparação necessária;
as condições emocionais e financeiras para o cuidado da criança ou adolescente; a motivação cosmoética; a motivação deslocada; os Grupos de Apoio à Adoção (GAAs); a autodisponibilidade
para acolher; a disponibilidade de tempo; a documentação formalizada; a ida ao juizado; as definições cadastrais; as entrevistas; a visita domiciliar; a burocracia; o curso preparatório para adoção; a habilitação; a inclusão dos adotantes no Cadastro Nacional de Adoção (CNA); a prevalência do interesse da criança preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); a Vara
da Infância e Juventude; a adoção nacional; a adoção internacional; a fila de espera; a ansiedade
pela chegada do filho; a vontade de ter família; os medos e receios de adotados e adotantes; o telefonema do juizado; o estágio de convivência; a virada de mesa para a criança; a reversão do modus vivendi; o choque de realidade; a nova formação familiar; a puericultura; o período de adaptação; a rejeição anticosmoética; o reconhecimento mútuo; as bagagens individuais; a interassistência; a dedicação integral; o acolhimento na prática; o afeto vivenciado; o instinto materno em
ação; o convívio íntimo interracial; o resgate intrafísico; a alegria pelo encontro; o enfrentamento
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conjunto de tabus, estigmas e preconceitos; os ônus e bônus da Cuidadologia; a devolução do
adotado para o juizado; as falácias sobre adoção reproduzidas pelo discurso aparentemente inofensivo; a lentidão jurídica; a adoção malsucedida; a destituição do pátrio poder; o reconhecimento do papel dos genitores biológicos; a decisão irrecorrível; a certidão de nascimento definitiva;
a adoção do sobrenome; a adoção enquanto evento único na vida da conscin, não garantindo sucessos ou fracassos pessoais; os laços forjados através do afeto; a maternidade vivenciada; a paternidade vivida; o filho legitimado; a família na prática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações do
amparador extrafísico de função; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o resgate grupocármico; o retroparentesco; o paravínculo consciencial; o reencontro planejado na dimensão extrafísica; o banho de energia do amparador extrafísico indicando a decisão acertada; os autassédios; os heterassédios sabotadores dos reencontros intrafísicos; a exteriorização de energias sadias
para a criança insegura; as recomposições libertárias; a Paragenética sobrepujando a Genética;
o macrossoma; a extraproéxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-determinação.
Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da interassistencialidade; o princípio da interprisão grupocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho;
o princípio “isto não é para mim”.
Codigologia: o código de Hamurabi; o código de Manu; o código Napoleônico; o Código Civil Brasileiro; a Convenção de Haia; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código familiar de Cosmoética.
Teoriologia: a teoria da domesticação mútua; a teoria da economia de males.
Tecnologia: as técnicas frustradas de reprodução assistida; a técnica da reciclagem
existencial; a técnica da mãe-canguru; a técnica de aproximação gradativa da criança a ser adotada.
Voluntariologia: o voluntariado esclarecedor no Grupo de Apoio à Adoção (GAA).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Paraeducação.
Efeitologia: os efeitos das vivências traumáticas; os efeitos dos vínculos rompidos; os
efeitos prejudiciais do longo período de abrigamento; os efeitos das adoções ilegais; os efeitos
nocivos do segredo sobre a adoção; o efeito da desinstitucionalização na melhoria da saúde holossomática da criança; o efeito da rotina familiar sadia na estabilidade emocional do adotado.
Neossinapsologia: o acolhimento familiar promovendo a formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo estudo psicossocial–Cadastro Nacional de Adoção–guarda provisória–guarda definitiva; o ciclo abandono-incerteza-adoção-estabilidade-segurança; o ciclo estudo-autovivência-reflexão-esclarecimento.
Enumerologia: o afeiçoamento; a consideração; o cuidado; a dedicação; o desvelo; a diligência; a ternura.
Binomiologia: o binômio filho idealizado–criança real; o binômio vocabulário ofensivo–atitude preconceituosa.
Interaciologia: o posicionamento cosmoético na interação mãe-filho; a interação genética-epigenética-paragenética inerente a todas as conscins.
Crescendologia: o crescendo desinstitucionalização–convívio familiar.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio dependência-independência-interdependência.
Polinomiologia: o polinômio motivação-decisão-adoção-afeição; o polinômio segredo-tabu-mito-falácia.
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Antagonismologia: o antagonismo abandono / acolhimento; o antagonismo desconfiança / apego; o antagonismo ônus / bônus da maternagem; o antagonismo interprisão grupocármica / reconciliação evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo infertilidade biológica–fertilidade afetiva; o paradoxo ausência de vínculo genético–paravínculo consciencial; o paradoxo de o Cadastro Nacional de
Adoção reunir dados porém, poder não acelerar processos; o paradoxo de a adoção formalizada
pela lei poder não legitimar a filiação.
Politicologia: as políticas de assistência infantojuvenil; a política da adoção legal moderna “pais para quem não tem” em contraposição à política de “filhos para quem não tem”;
a perniciosa falta de políticas públicas para o adolescente forçado a deixar o abrigo ao completar
18 anos.
Legislogia: a lei 8.069 de 13 de julho de 1990 dispondo sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente; a lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 instituindo o Código Civil Brasileiro;
a lei 12.010 de 3 de agosto de 2009 denominada Nova Lei Nacional da Adoção.
Filiologia: a neofilia; a maternofilia; a conviviofilia; a familiofilia; a assistenciofilia;
a decidofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a conviviofobia; a xenofobia; a pedofobia; a tocofobia; a decidofobia; a reciclofobia.
Sindromologia: a síndrome da rejeição; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do ninho vazio; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Mitologia: o mito da dificuldade em adotar legalmente; o mito da criança perfeita;
o mito da longa espera na fila da adoção; o mito da santidade dos pais adotivos; o mito do vínculo biológico ser superior ao vínculo adotivo; o mito depreciativo filho adotivo–filho problema;
a mídia estimuladora de mitos e preconceitos sobre a adoção; os mitos do primeiro encontro; os
mitos da caridade e gratidão eterna.
Holotecologia: a brinquedoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a evolucioteca; a ressomatoteca; a socioteca; a psicoteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Ressomatologia; a Intencionologia; a Discernimentologia; a Legislogia; a Direitologia; a Adaptaciologia; a Efeitologia; a Interassistenciologia; a Recexologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o genitor; o assistente social; o psicólogo; o advogado; o promotor de
justiça; o juiz; o filho; o pai; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;
o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o tenepessista; o pesquisador;
o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a genitora; a assistente social; a psicóloga; a advogada; a promotora de
justiça; a juíza; a filha; a mãe; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a tenepessista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens maternus; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens gruppalis;
o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: adoção legal insuficiente = o acolhimento de conscin unicamente pela
lei; adoção legal básica = o acolhimento de conscin de maneira legalizada e afetiva, porém inconsciente da realidade multidimensional; adoção legal avançada = o acolhimento de conscin de
modo jurídico, afetivo, cosmoético e autoconsciente da realidade multidimensional.
Culturologia: a cultura da maternidade; a cultura da paternidade; a cultura do acolhimento.
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 adoção legal, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
03. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
04. Autossuperação da orfandade: Autossuperaciologia; Neutro.
05. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
06. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
07. Infante estressado: Parapatologia; Nosográfico.
08. Infante resiliente: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Maternação: Evoluciologia; Neutro.
10. Maternagem racional: Maternologia; Neutro.
11. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
12. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.
14. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.
15. Vontade de acertar: Voliciologia; Homeostático.

NOS REENCONTROS GRUPOCÁRMICOS DA ADOÇÃO LEGAL, INTENCIONALIDADE SADIA, COSMOÉTICA E AFETO
SERÃO DETERMINANTES PARA O SUCESSO DA CONVIVÊNCIA EVOLUTIVA E RECOMPOSIÇÕES LIBERTADORAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em reconhecer ao modo de filho conscin gerada por outros, sem negar-lhe o conhecimento da História Pessoal? Já parou para avaliar
tal atitude? Ainda manifesta algum estigma, preconceito ou concepção equivocada diante dessa
escolha de formação familiar?
Filmografia Específica:
1. A Matéria Escura do Amor. Título Original: The Dark Matter of Love. País: UK. Data: 2012. Duração:
93 min. Gênero: Documentário. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Espanhol; & Português. Direção:
Sarah McCarthy. Elenco: Masha; Claudio Diaz; Creryl Diaz; Cami; Marcel; & Vadim. Produção: Grace Hughes-Hallett.
Produção Executiva: Al Morrow; Remy Blumenfeld; Stewart Le Marechal; Jonny Persey; & Rob Tucker. Fotografia:
Lian Iandoli. Música: Molly Nyman. Edição: John Mister. Efeitos Sonoros: Danton Tanimura. Companhia: Double
Bounce Films. Distribuidora: Roco Films. Sinopse: Masha, cresceu orfã na Rússia, aos 11 anos está para ser adotada por
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família americana.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 129 e 153.
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ADOLESCÊNCIA IRREFLETIDA
(AUTOMIMETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A adolescência irrefletida é a condição temporária da conscin, homem ou
mulher, durante o período de transição da fase infantil para a fase adulta, caracterizada pela predominância do porão consciencial, falta de autorreflexão e maior vulnerabilidade à influência mesológica, podendo levar a decisões imprudentes e escolhas antievolutivas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo adolescência vem do idioma Latim, adolescentia, “adolescência; mocidade; a idade do mancebo”. Apareceu no Século XIV. O prefixo in vem do idioma Latim, in, “privação; negação”. O termo reflexão deriva do idioma Latim, reflexio, “ação de voltar
para trás”, de reflexum, e este de reflectere, “recurvar; encurvar; vergar; dobrar; voltar; prestar
atenção; refletir”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Juventude ilúcida. 2. Mocidade impensada. 3. Mancebia desajuizada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo adolescência:
adolescente; adolescêntulo; adolescer; adolescida; adolescido; pós-adolescência; pré-adolescência.
Antonimologia: 1. Adolescência consciente. 2. Adolescência produtiva. 3. Invéxis.
4. Recéxis.
Estrangeirismologia: o uso antievolutivo do carpe diem; a necessidade de fit in do jovem; a ideia de talk is cheap; a valorização equivocada do ser reckless; a superexposição por
meio das selfies; o bullying e o cyberbullying; a belle indifférence.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da renovação e reciclagem dos hábitos pessoais.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema:  Minutos:
oportunidades evolutivas. Otia dant vitia (Ócio cria vícios). Se semeares, colherás (Paulo de
Tarso, 1067 e.c.). Exaltemos os acertos. Amanhã: tempo teórico.
Coloquiologia: o período da adolescência chamado popularmente de aborrescência;
o ato de viver como se não houvesse amanhã; a condição de Maria vai com as outras; a postura
de querer agarrar o mundo com os braços, as pernas e a boca; as panelinhas.
Citaciologia:  Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço (Immanuel Kant, 1724–1804).
Proverbiologia. Eis 2 provérbios referentes ao tema:  Diga-me com quem andas e te
direi quem és. Conhece-te a ti mesmo.
Ortopensatologia. Eis ortopensata relacionada ao tema:  “Adolescência. Como se
sabe, a adolescência é uma fase dificil da vida humana, em termos de patologia, que exige muita
compreensão e paciência em função dos excessos instintuais, como se fosse a manifestação de
uma doença passageira, curável com a vinda da adultidade e a esperada maturidade biológica”.
Filosofia: o Hedonismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade consciencial; o holopensene pessoal mimético; os mimeticopensenes; a mimeticopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a falta de prioridades
cosmoéticas no holopensene pessoal.
Fatologia: a adolescência irrefletida; a adaptação às novas estruturas intrafísicas, psicológicas e ambientais; o processo de organização das estruturas do indivíduo; o aumento gradual
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das conexões entre diferentes partes do cérebro; as personalidades transitórias; o estranhamento
do próprio corpo; a aceitação ou rejeição dos papéis impostos socialmente sobre o respectivo gênero; as pressões sociais; o foco no secundário em detrimento do prioritário; a preocupação elevada com a recompensa advinda da ação perigosa; a indiferença quanto aos custos da decisão arriscada; as alterações do neurotransmissor dopamina; a vontade de reconhecimento enquanto o melhor do grupo; o medo de ser considerado estraga prazeres; o impacto em todas as áreas cerebrais
devido à valorização ou penalização social; o pico da busca por emoções fortes aos 15 anos; o aumento de neurônios-espelho influenciando a tendência adolescente de imitar; a grande quantidade
de oxitocina no organismo refletindo no comportamento grupal em busca da segurança; a necessidade de intelectualizar e fantasiar promovendo manifestações políticas, culturais e artísticas; a atitude social reivindicatória de cunho psicossomático; a deslocalização temporal; as flutuações do
humor; a idolatria; a acomodação mimética; os acidentes de percurso; as máscaras sociais hegelianas nas redes sociais promovendo a busca incessante pela perfeição ilusória; o aumento das cirurgias plásticas em jovens de 14 a 18 anos; os riscos de contaminação e o arrependimento relacionados às tatuagens e aos piercings; as crises existenciais levando do ateísmo ao misticismo;
a dificuldade de discernir; as escolhas errôneas ampliando as interprisões grupocármicas; a ressaca moral e energética; os desvios de proéxis; as correções de rumo; o valor e a aplicação dos
aprendizados nas crises de crescimento; o amadurecimento do córtex pré-frontal, responsável pela
avaliação dos riscos; a oportunidade de tornar o cérebro mais saudável e criativo durante a idade
adulta; o lado positivo da coragem dos mais novos para a espécie humana; o papel elucidativo
e reflexivo da leitura conscienciológica na determinação precoce de metas conscienciais; as tertúlias conscienciológicas diárias gratuitas formando arcabouço de conhecimento; a inortodoxia evolutiva; o autoposicionamento; o exemplarismo pessoal; o feedback positivo; a necessidade da autovigilância constante; o salto em direção a si mesmo enquanto consciência em evolução.
Parafatologia: os refluxos de tendência inoportuna de retrovidas; a pressão extrafísica
dos assediadores do passado; o autoparapsiquismo aflorado; a rejeição do autoparapsiquismo promovendo doenças psiquiátricas; a ignorância multidimensional do psiquiatra materialista podendo
levar a diagnóstico errôneo; a labilidade parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a aproximação com
amparadores extrafísicos; a mudança de comportamentos refletindo na assistência a companhias
extrafísicas do passado.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nocivo das amizades antievolutivas; o sinergismo autoconhecimento-autopesquisa.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do descarte do
imprestável; o princípio “isso não é para mim”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias de massa; os estudos da Antropologia Social derrubando a teoria
de a adolescência ser necessariamente caótica; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da seriéxis.
Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da reciclagem existencial; a técnica das 50 vezes mais; a técnica de classificar objetos, locais, atitudes ou companhias como positivos ou negativos.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado nos Grinvexes; o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; as vivências profiláticas no laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium auxiliando na lapidação do autoparapsiquismo.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito patológico das carências de origem infantil no comportamento do
jovem; os efeitos da busca de si mesmo; os efeitos positivos da compreensão do processo biológico da mocidade; os efeitos negativos do medo da rejeição; os efeitos das transformações cerebrais profundas; os efeitos da queda de produção de neurônios e aumento de atividade no circuito de recompensa; os efeitos das modificações hormonais; os efeitos das manifestações de fenômenos parapsíquicos na juventude.
Neossinapsologia: a intensa produção de neossinapses na infância e posterior seleção
das aparentemente inúteis na adolescência.
Ciclologia: o ciclo patológico insatisfação-acomodação-autassédio; o ciclo vicioso de
empurrar com a barriga; o ciclo ocioso dos prazeres momentâneos; o ciclo sexo desprevenido–
–gravidez indesejada–aborto.
Enumerologia: a autopesquisa em vez da busca pela aceitação; as amizades sadias em
vez da grupalidade patológica; a criatividade produtiva em vez da fantasia inútil; o autenfrentamento no convívio grupal em vez do autoisolamento patológico; os megainteresses em vez dos microinteresses; a sexualidade sadia e monogâmica em vez da promiscuidade; a priorização em vez
da dispersão consciencial.
Binomiologia: o binômio instinto-inconsequência; o binômio criar-manter; o binômio
ansiedade-depressão; o binômio jovialidade-discernimento; o binômio brutalidade–trotes universitários; o binômio multitarefas-dispersividade servindo de estímulo a conscins multívolas.
Interaciologia: a interação indiferença-promiscuidade.
Trinomiologia: o trinômio holobiografia–porão consciencial–automimeses dispensáveis; o trinômio superficialidade–mau uso das tecnologias–egoísmo; o trinômio impaciência–
–prazer efêmero–maquiagem das autocarências; o trinômio patológico dissolução do indivíduo
na massa–ausência de autorresponsabilidade–interprisão grupocármica.
Crescendologia: o crescendo relacionamento familiar–busca pela identidade–valorização do círculo de amizades.
Polinomiologia: o polinômio conhecimento–lucidez–reparação dos erros do passado–
–necessidade de acertar mais.
Antagonismologia: o antagonismo hedonismo / altruísmo; o antagonismo precipitação
/ precocidade; o antagonismo passividade / pacificidade; o antagonismo aproveitar / desperdiçar; o antagonismo rebeldia / posicionamento crítico; o antagonismo tares / tacon; o antagonismo vícios proporcionando prazer imediato / hábitos oferecendo satisfação duradoura; o antagonismo imperturbabilidade / indiferença; o antagonismo trote tradicional violento / trote solidário
educativo.
Paradoxologia: o paradoxo da necessidade desnecessária; o paradoxo da conduta evolutiva em retrovida tornada mimética e dispensável na vida atual; o paradoxo de a busca instintual do “eu” na interação grupal poder promover a perda da singularidade; o paradoxo de
a disciplina trazer liberdade; o paradoxo de as campanhas americanas contra o fumo na adolescência fazerem aumentar o número de jovens viciados.
Politicologia: a instintocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do menor esforço.
Filiologia: a hedonofilia; a adaptaciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a neofobia; a hipengiofobia; a invexofobia; a recinofobia;
a espectrofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da geração canguru; a síndrome da celebridade; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da exaltação da
juventude; a síndrome de Don Juan; a síndrome da passarela; a síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a toxicomania; a riscomania.
Mitologia: o mito do amor romântico; o mito de a promiscuidade simbolizar evolução,
em alguns grupos sociais; o mito da onisciência na juventude; o mito da incoexistência da jovialidade com o uso do discernimento; o mito de discutir valores com os mais velhos ser falta de
educação.
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Holotecologia: a toxicoteca; a volicioteca; a maturoteca; a invexoteca; a recexoteca;
a prioroteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Automimeticologia; a Parapatologia; a Autopesquisologia; a Autoconsciencioterapia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Invexologia; a Recexologia; a Somatologia; a Cerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o adolescente irrefletido; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a adolescente irrefletida; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens adolescens; o Homo sapiens ludens; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: adolescência irrefletida amena = a vivenciada pela conscin jovem, moça
ou rapaz, sem deixar maiores sequelas para o restante da vida intrafísica; adolescência irrefletida
aguda = a vivenciada pela conscin jovem, moça ou rapaz, trazendo consequências graves para
a idade adulta, podendo até mesmo levar à dessoma prematura.
Culturologia: a indústria cultural; os modismos culturais; a cultura invexológica; a cultura recinológica.
Tabelologia. Segundo a Invexologia, o estudo prévio de cada etapa adolescente funciona
ao modo de prevenção para desvios proexológicos. Eis tabela relacionando, em ordem cronológica, 3 períodos da adolescência com os principais mata-burros característicos:
Tabela – Períodos da Adolescência e Principais Mata-burros
Nos
01.

Período
Pré-adolescência

Idades
10 anos e 1 dia até os 15 anos

Mata-burros
Pressões de amigos para
a ficação; alcoolismo;
tabagismo; drogadicção
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Nos

Período

02.

Adolescência

15 anos e 1 dia até os 20 anos

03.

Pós-adolescência

20 anos e 1 dia até os 26 anos

Idades

Mata-burros
Pressão familiar para
a escolha profissional
Pressão social em relação
ao casamento e filhos

Profilaxia. A definição precoce das metas evolutivas, a partir da autorreflexão, permite
a profilaxia quanto aos engodos sociais.
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 adolescência irrefletida, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
02. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
03. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
04. Indisciplina: Parapatologia; Nosográfico.
05. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
06. Necessidade desnecessária: Antipriorologia; Nosográfico.
07. Pecadilho da juventude: Patopensenologia; Nosográfico.
08. Periferia conscienciológica: Proexologia; Nosográfico.
09. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
10. Prazer evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
12. Promiscuidade: Parapatologia; Nosográfico.
13. Recin: Recexologia; Homeostático.
14. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Vazio existencial: Proexologia; Nosográfico.

A ADOLESCÊNCIA IRREFLETIDA PODE SER ABREVIADA
POR MEIO DE TÉCNICAS CONSCIENCIOLÓGICAS EM BENEFÍCIO DO AUMENTO DO SALDO DE ACERTOS PESSOAIS, EVITANDO NOVAS INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia ainda a adolescência irrefletida? Se já
a vivenciou, como superou tal condição?
Bibliografia Específica:
1. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
páginas 15 a 224.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 54.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
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termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 36, 96 e 101.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 682 a 684 e 690 a 692.
Webgrafia Específica:
1. Schoen-Ferreira, Tereza Helena; & Aznar-Farias, Maria; & Silvares, Edwiges Ferreira de Mattos; Adolescência através dos séculos; Artigo; Psicologia: Teoria e Pesquisa; Revista; Brasília, DF; Vol. 26; N. 2; Abril-Junho,
2010; 62 refs.; disponível em <http://www.scielo.br/pdf/ptp/v26n2/a04v26n2.pdf>; acesso em 12/12/2015; 22h12.
2. Tarantino, Mônica; & Oliveira, Monique; & Gomes, Luciani; As revelações sobre o cérebro adolescente;
Reportagem; IstoÉ Online; Revista; São Paulo, SP; 21.10.11; 21h00; Seção: Medicina & Bem-Estar; 8 fotos; 5 depoimentos; disponível em <http://istoe.com.br/170256_AS+REVELACOES+SOBRE+O+CEREBRO+ADOLESCENTE>;
acesso em 16/05/2016; 10h00.
3. Veja Online; Redação; O Cérebro Adolescente; Reportagem; Revista; São Paulo, SP; 15.06.2014; 15h15;
Seção: Ciência; 1 entrevista; 2 fotos; disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/o-cerebro-adolescente>;
acesso em 01.12.15; 16h34.
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ADORNO CONSCIENCIAL
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O adorno consciencial é tudo aquilo empregado de modo voluntário ou espontâneo, consciente ou inconscientemente, para tornar atraente, agradável, interessante com discrição a consciência lúcida, na condição de exemplo cosmoético ou evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo adorno vem do idioma Latim, adornare, “dispor; preparar; aparelhar; equipar; prover; ornar; enfeitar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo consciência deriva
também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas;
conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Atavio consciencial. 02. Enfeite consciencial. 03. Louçania consciencial. 04. Adereço consciencial. 05. Ornamento pessoal extrafísico. 06. Gala pessoal extrafísica. 07. Donaire consciencial. 08. Fator atrator pessoal. 09. Vetor pessoal empático. 10. Adorno centrífugo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo adorno:
adornada; adornado; adornador; adornadora; adornamento; adornante; adornar; adornista;
desadornada; desadornado; desadornar; desadorno.
Neologia. As 3 expressões compostas adorno consciencial, adorno consciencial ordinário e adorno consciencial extraordinário são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Adorno físico. 02. Adorno metálico. 03. Requinte humano.
04. Adorno de penteados. 05. Paramento social. 06. Gala social. 07. Adorno centrípeto. 08. Ornato ambiental; ornato urbano; suntuosidade holopensênica. 09. Recheio decorativo. 10. Adorno
doméstico.
Estrangeirismologia: o rapport; o paramicrochip; o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocogniciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; o materpensene pessoal.
Fatologia: o adorno consciencial; o adorno físico de fora para dentro; o adorno consciencial de dentro para fora; o adorno sutil; o adorno consciencial apropriado; a empatia; o carisma; a força presencial pessoal; os trafores; o megatrafor; a incorruptibilidade cosmoética; a Higiene Consciencial; a educação pessoal; o bom-tom; o combate pessoal à gurulatria; a satisfação explícita nos olhos; a exultação de viver configurada na personalidade; o êxito estampado no rosto;
o brilho inescondível da pessoa; as pérolas conscienciais; a prudência imberbe.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o magnetismo
pessoal; o macrossoma pessoal; a psicosfera cativante; a tiara áurica ou grinalda do encanto; a euforin contagiante; a primener explícita; a psicosfera como marca de excelência; o coronochacra
como sendo a verdadeira coroa da conscin; a beleza consciencial além do soma; o irrompimento
do psicossoma; a Parestética; a Estética Holossomática; a dragona parapsíquica.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracognitivo; o sinergismo intelectual; o sinergismo
assistencial.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica do anonimato do Homo sapiens serenissimus (Serenão).
Voluntariologia: a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) como adorno sutil da consciência.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito halo da energosfera positiva da conscin atratora.
Neossinapsologia: o mimo energético gerando neossinapses; o adorno inescondível gerado pelas neossinapses interassistenciais.
Ciclologia: o ciclo ornato intrafísico dispensável–ornato extrafísico inescondível.
Binomiologia: o binômio pessoa despojada–consciência ornamentada.
Interaciologia: a interação consciência–energia consciencial.
Crescendologia: o crescendo força presencial–porte ereto–marcha correta.
Trinomiologia: o trinômio simpatia-sincronia-sinergia.
Antagonismologia: o antagonismo adorno centrífugo / adorno centrípeto; o antagonismo adorno físico / adorno consciencial; o antagonismo ostentação / simplicidade; o antagonismo
adorno consciencial / requinte material; o antagonismo mensagem / moldura; o antagonismo
realidade intraconsciencial / realidade extraconsciencial; o antagonismo adorno somático /
adorno consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo da modéstia fulgurante.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a conscienciofilia; a sociofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a energofobia; a gnosiofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação.
Maniologia: a antiquomania; a egomania; a narcisomania (narcisismo).
Mitologia: o descarte dos mitos holywoodianos.
Holotecologia: a somatoteca; a assistencioteca; a parapsicoteca; a evolucioteca; a metodoteca; a energoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Exemplologia; a Evoluciologia; a Presenciologia; a Parapresenciologia; a Autocogniciologia; a Energosferologia; a Intencionologia;
a Autocriteriologia; a Autolucidologia.
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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens adornatus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
orthopensenicus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
semiconsciex; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: adorno consciencial ordinário = a condição intrafísica do carisma pessoal; adorno consciencial extraordinário = a condição extrafísica da desperticidade pessoal.
Culturologia: a cultura da autoconsciencialidade; a cultura da simplicidade pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o adorno consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
04. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
05. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
06. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
07. Irrompimento do psicossoma: Psicossomatologia; Homeostático.
08. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
09. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.

O ADORNO CONSCIENCIAL, EM GERAL, APARECE
COMUMENTE COMO FULGURAÇÃO ORIGINAL DA PARAPSICOSFERA DA PERSONALIDADE HUMANA REVELANDO
O NÍVEL DE EXCELÊNCIA DA AUTOCONSCIENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já detectou algum tipo de adorno consciencial
em alguém? O adorno correspondia evolutivamente à vida intra ou extrafísica da consciência?
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ADULTO-CRIANÇA
(CONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. O adulto-criança é a conscin, homem ou mulher, na fase da adultidade, mas
vivendo despreocupadamente como se estivesse ainda no período infantil ou na pré-adolescência.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo adulto vem do idioma Latim, adultus, “crescido; aumentado”. Surgiu no Século XVI. A palavra criança procede também do idioma Latim, creare, “produzir; fazer
brotar; fazer aumentar; fazer crescer; criar”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Adulto infantil. 2. Criança grande. 3. Quarentão infantil.
Neologia. As 3 expressões compostas adulto-criança, miniadulto-criança e megadulto-criança são neologismos técnicos da Consciencioterapia.
Antonimologia: 1. Consciênçula. 2. Vítima da síndrome do infantilismo. 3. Conscin
austera. 4. Homo sapiens conscientiologus.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da infantilidade; os infantopensenes; a infantopensenidade.
Fatologia: a infantilidade persistente; a condição da eterna adolescência; a fase da transição evolutiva; a maturidade retardada; as criancices; a atenção saltuária; a simpatia improdutiva;
a amizade inofensiva ociosa; a irresponsabilidade como norma; a imaginação exacerbada; a ausência da perspicácia social; o porão consciencial na adultidade; as omissões deficitárias; os talentos desperdiçados; a Estética pessoal difusa; a Estilística imberbe; a mentalidade estreita; a monovisão míope; a hipoacuidade; o antidiscernimento; a impossibilidade do aprofundamento do autodiscernimento; a inacessibilidade intelectual pessoal à leitura inteligível do livro 700 Experimentos da Conscienciologia; a maternidade precoce indesejada; a irresponsabilidade paterna; a autodespriorização; o caminho aberto ao incompléxis; os surtos suaves de debilidade mental; o receio
da Impactoterapia.
Parafatologia: a ignorância quanto ao parapsiquismo.
III. Detalhismo
Principiologia: a ausência do princípio da descrença.
Teoriologia: a teoria do porão consciencial.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Ciclologia: o ciclo de desperdícios; o ciclo da fase de infantilidade.
Enumerologia: o ato de falar sério; o ato de medir as palavras; o ato de dar nome aos
bois; o ato de dizer a verdade nua e crua; o ato de falar pouco e bem; o ato de trocar em miúdos;
o ato de falar português claro no contexto certo da Impactoterapia.
Interaciologia: a interação idade física–imaturidade.
Crescendologia: o crescendo creche infantil–creche consciencial.
Legislogia: as leis da guerra submetendo os soldados-crianças.
Fobiologia: a evoluciofobia.
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Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a megalomania light.
Holotecologia: a infantoteca.
Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Parapatologia; a Holomaturologia; a Imagisticologia; a Retropensenologia; a Mimeticologia; a Autorregressiologia; a Autovitimologia;
a Automimeticologia; a Autonirologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o adulto-criança; o subadulto; a adulto eternamente festivo; a isca humana
inconsciente; a conscin ex-paracriança no período intermissivo pré-ressomático.
Masculinologia: o teenager barbado; o bobo alegre; o folião do ano todo; o sensitivo
imaturo; o pai válido dependente do filho jovem; o pré-serenão vulgar; o poeta sem poesias; o colecionador de carteiras de cigarros vazias; o telespectador insultador do personagem da novela;
o personagem João-Bobo.
Femininologia: a menor mãe-solteira; a teenager; a boba alegre; a foliona do ano todo;
a sensitiva imatura; a mãe válida dependente da filha jovem; a pré-serenona vulgar; a poeta sem
poesias; a colecionadora de sapatos; a telespectadora insultadora da personagem da novela.
Hominologia: o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens ludens; o Homo sapiens festivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniadulto-criança = a conscin biologicamente madura (26 anos de idade
física) com quociente emocional de 10 anos de idade; megadulto-criança = o autor (ou autora) do
livro de autajuda delirante, vulgar.
Culturologia: a cultura da quarentona fashion victim; a cultura teen nas universidades;
a cultura barbie.
Curiosologia: o príncipe Pedro de Holstein-Gottorp preferia brincar com soldados de
chumbo no leito conjugal, mantendo não consumado o casamento com Catarina II da Rússia, pelo
menos durante 9 anos consecutivos.
Crescimento. A partir da Evoluciologia, o adulto é a criança de corpo humano e mentalidade, ou autoconsciencialidade, crescidos ou aumentados. Se o soma cresceu e aumentou
e a mentalidade, ou autoconsciencialidade, não acompanhou a expansão biológica natural, a condição evolutiva intraconsciencial da conscin estaciona, surgindo a condição patológica do adulto-criança.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 facetas mais convergentes, interativas, ou variações do mesmo tema do perfil do adulto-criança:
1. Brinquedoteca. O exercício da profissão ao modo de brinquedoteca (brincadeirinha).
2. Férias. A autovivência de eternas férias existenciais.
3. Hobby. A vida intrafísica tomada na condição de hobby.
4. Opção. A opção pessoal de brincar de viver na existência.
5. Parque. O cenário da vida humana (holopensene) tido como parque de diversões.
6. Playground. A dimensão humana empregada à conta de playground.
7. Superficialidade. A superficialidade invariável das próprias abordagens.
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Cultores. Dentro do universo da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de adultos-crianças cultores de superfluidades, caprichos ou extravagâncias:
1. Astrofílica: a cultora fiel dos astros e dos horóscopos.
2. Cinéfilo: o cultor fanático dos filmes de cowboys, mocinhos e bandidos.
3. Clubista: o cultor-diretor do fã-clube do ídolo artístico.
4. Ilógico: o cultor apaixonado da falácia pré-maternal das almas gêmeas.
5. Macaca: a cultora assídua de auditórios de TV e happenings.
6. Supertatuado: o cultor das tatuagens espalhadas pelo próprio soma.
7. Usuária: a cultora exibicionista da dúzia de piercings pendurados.
Vitimologia. Na análise da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 condições predisponentes integradas nas quais, e pelas quais, os adultos-crianças acabam vivendo, inconscientemente, vitimizados:
1. Acomodação. A acomodação, sem perceber, do adulto à fase do restringimento intrafísico máximo (o afunilamento da consciência no corpo-fole) gerada pelo choque da ressoma (renascimento somático).
2. Cons. A falta de recuperação dos cons magnos (as unidades de medida da lucidez),
realidade ainda desconhecida pela maioria dos membros da Humanidade (Ano-base: 2006).
3. Inconsciência. A inconsciência pessoal quanto ao sonambulismo existencial assentado nas crianças grandes.
4. Manipulação. Os jovens ou a carne fresca de canhão sob a canga mantida pelos
manipuladores de consciências, por exemplo, os excessos praticados no universo do belicismo.
5. Massa. A sujeição da massa de manobra (massa humana impensante; robéxis) aos fazedores de opinião (lavagens subcerebrais).
6. Protoconhecimento. O protoconhecimento infantil, quando predominante na fase
adulta, ou a condição da “eterna criança” até estimulada pelos idiotismos culturais por muitas pessoas maduras. A autolucidez é conquista evolutiva decisiva ainda muito incompreendida e menosprezada.
7. Trafalismo. A ausência de trafores (traços-força) faltantes (trafais), no caso, extremos ou críticos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes nosográficos da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades,
evidenciando relação estreita com o adulto-criança, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acanhamento: Psicossomatologia.
2. Acriticismo: Parapatologia.
3. Anacronismo: Paracronologia.
4. Autassédio: Parapatologia.
5. Consciênçula: Conscienciometrologia.
6. Mesméxis: Intrafisicologia.
7. Porão consciencial: Intrafisicologia.

O PIOR EFEITO DA CONDIÇÃO DO ADULTO-CRIANÇA
É O PERDULARISMO EVOLUTIVO NESTA ERA DA CONSCIENCIOLOGIA, DA COSMOETICOLOGIA, DA AUTODISCERNIMENTOLOGIA, DA INTERASSISTENCIOLOGIA E DA TARES.
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Questionologia. Você chegou a viver, nesta existência, algum período na condição de
adulto-criança? Ainda sofre de surtos de imaturidade indesejada?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 202.
2. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 605.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 979.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 65.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 707.
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ADVERSÁRIO IDEOLÓGICO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O adversário ideológico é aquela conscin ou consciex, companheira de evolução, combatente contrária às ideias e ao posicionamento no contexto e no momento evolutivo
escolhidos por outrem.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo adversário vem do idioma Latim, adversarius, “oposto, contrário,
adverso”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo ideológico deriva do idioma Francês, idéologique, de idéologie, “Ciência aplicada ao estudo das ideias; conjunto de ideias trazidas com a realidade; doutrina que inspira ou parece inspirar um governo ou partido”. A palavra ideologia foi
cunhada pelo francês Antoine Louis Claude, Conde Destutt de Tracy (1754–1836) e apareceu no
idioma Francês em 1796. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Oponente ideológico. 2. Consciência heterocrítica. 3. Antipatizante;
dissidente ideológico. 4. Patrulheiro ideológico; rival de ideias. 5. Conscin discordante.
Neologia. As 3 expressões compostas adversário ideológico, miniadversário ideológico
e maxiadversário ideológico são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Colaboradora ideológica; colaborador ideológico. 02. Assistente
ideológico. 03. Coadjutor intelectual. 04. Aliado; simpatizante. 05. Companheiro; correligionário. 06. Defensor. 07. Auxiliar. 08. Apoiante. 09. Coautor. 10. Parceiro.
Estrangeirismologia: o emprego do neolaptop; os E-mails; os Blogs; os Orkuts; os
Chats; o principium incredulitatis; o Retrocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das autopesquisas; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: as verpons controvertíveis; a heterocrítica cosmoética; os pensamentos divergentes; os conflitos ideológicos intergrupais; as ideologias políticas; a discussão entre autores;
a discussão entre cientistas; a discussão entre pesquisadores; o debate oral público; o auditório;
o debatimento prioritário; a desinteligência oportuna; o duelo mentalsoma a mentalsoma; o autodiscernimento; a distinção do verdadeiro do falso; o fato e as versões; o parafato e as paraversões;
a controvérsia por escrito; a controvérsia filosófica; a controvérsia religiosa; a polêmica útil; os
argumentos lógicos; a impugnação de argumentos; o pingue-pongue das argumentações; a prioridade dos argumentos; a sustentação de razões; as neoideias explosivas; a turbulência das ideias;
as ideias prontas; as ideias fixas; as ideias retrógradas; as ideias reacionárias; o somatório de
ideias; as questões controvertíveis; as divergências de detalhes; o tom cosmoético dos debates;
a desaprovação; o indeferimento; o valor do parecer desfavorável; as caras e bocas; a heterocrítica anticosmoética; as heterocríticas dissolventes; as interlocuções malpostas; os erros de abordagens; as alegações ilógicas; a ilogicidade embaraçosa; a irracionalidade constrangedora; a controvérsia inútil; a intolerância; a paixão amaurótica; o partido adversário; a antiglobalização; o antiuniversalismo; as análises arcaicas; os bolsões conservantistas; o paleoconservantismo; o pensamento único; a discussão na imprensa; a mídia impressa; a mídia falada; a mídia informata; a crise mentalsomática de crescimento; a equipe de heterocríticos do Holociclo.
Parafatologia: a ignorância multidimensional da Eletronótica contra os princípios conscienciológicos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da divergência de opiniões gerando as neoideias.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da convivialidade sadia; o princípio coexistencial da admiração-discordância.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da relatividade interdimensional; a teoria das verdades relativas
de ponta (verpon) da Conscienciologia.
Tecnologia: a técnica da criticidade cosmoética; as técnicas da convivialidade sadia;
a técnica etológica do salto baixo; as técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as
técnicas da Paradiplomacia; a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica
acessível do cosmograma.
Voluntariologia: os voluntários e voluntárias maxidissidentes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos das retratações ideativas.
Neossinapsologia: a fricção de neossinapses promovendo a inventividade.
Ciclologia: o ciclo de desconstrução de retroideias.
Enumerologia: a dialética; a maiêutica; a erística; a retórica; a oratória; a eloquência;
o histrionismo.
Interaciologia: a interação Curso Intermissivo (CI)–abertismo ideológico.
Crescendologia: o crescendo Holofilosofia-neoparadigma.
Politicologia: a democracia direta; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica.
Fobiologia: a ideofobia.
Holotecologia: a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Perfilologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Parassociologia; a Politicologia; a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa heterocrítica cosmoética; a plateia; o público; a personalidade sectária; a conscin misoneísta; a pessoa neofóbica; a pessoa discordante.
Masculinologia: o adversário ideológico; o oponente ideológico; o debatedor ideológico; o competidor ideológico; o analista ideológico; o exaltado ideológico; o censor ideológico; os
ideólatras apaixonados; o refutador racional; o contendor mentalsomático; o polemista útil; o julgador das obras da consciência; o formador de opinião; o ouvinte participante; o espectador participante; o radiouvinte participante; os lavadores profissionais de cérebros; os leitores de cabresto; o debatedor delirante; o autofossilizado; o aprioropata; o retranquista; o quadradão; o indivíduo fanático de pedra; o dono da verdade absoluta; o antagonista gratuito; o maldizente gratuito;
o cismático; o inconformado; o homem do contra; o homem do não; o supersticioso contido;
o discordante declarado; o minidissidente; o maxidissidente; o concorrente de ideias; o bicho-papão; o antipatizante das neoideias; o ultrafundamentalista; o conservantista; o adversário político;
o cientista político; o criticador profissional; o crítico literário; o criticastro; o critiqueiro; o glosador; o indivíduo fanático de pedra; o fanático religioso.
Femininologia: a adversária ideológica; a oponente ideológica; a debatedora ideológica; a competidora ideológica; a analista ideológica; a exaltada ideológica; a censora ideológica;
as ideólatras apaixonadas; a refutadora racional; a contendora mentalsomática; a polemista útil;
a julgadora das obras da consciência; a formadora de opinião; a ouvinte participante; a espectado-
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ra participante; a radiouvinte participante; as leitoras de cabresto; a debatedora delirante; a autofossilizada; a aprioropata; a retranquista; a quadradona; a dona da verdade absoluta; a antagonista
gratuita; a maldizente gratuita; a cismática; a inconformada; a mulher do contra; a supersticiosa
contida; a discordante declarada; a minidissidente; a maxidissidente; a concorrente de ideias;
a antipatizante das neoideias; a ultrafundamentalista; a conservantista; a adversária política; a crítica literária; a critiqueira; a glosadora; a fanática religiosa.
Hominologia: o Homo sapiens ideologicus; o Homo sapiens scismaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniadversário ideológico = o colega de profissão dedicado à competição acirrada; maxiadversário ideológico = o minidissidente filosófico.
Culturologia: a cultura da competição; a cultura do contra.
Colaboração. Sob a ótica da Cosmoeticologia, o adversário ideológico não deve ser tido, em nenhuma hipótese, na condição de inimigo gratuito, e sim na posição de colaborador crítico dos trabalhos em andamento do pesquisador ou pesquisadora. As heterocríticas de qualquer
natureza e, notadamente, as gratuitas ou malinformadas, devem ser bem-vindas em função do esclarecimento do público. A assistencialidade melhor é a tarefa do esclarecimento.
Ideal. Pelos critérios da Holomaturologia, o ideal é agradecer sempre a quem aplica pensenes, energias e tempo nos trabalhos mentaissomáticos em andamento, mesmo na condição de
adversários ideológicos declarados. Tal atitude evidencia o valor dos grafopensenes expostos em
público, potencializando as reciclagens ideológicas.
Cobaia. De acordo com a Experimentologia, este autor-coordenador, na condição de
consciência-cobaia das ideologias em luta, durante 6 décadas sentiu de perto, na pele, a pressão
de adversários ideológicos, críticos atentos, bons companheiros de evolução, por intermédio de –
pelo menos – 7 categorias de linhas de pensamentos divergentes, aqui dispostas na ordem alfabética:
1. Catolicismo: alguns sacerdotes patrulheiros ideológicos canônicos.
2. Espiritismo: alguns patrulheiros ideológicos kardecistas, homens e mulheres.
3. Imprensa: alguns jornalistas da imprensa marrom, homens e mulheres.
4. Minidissidência: alguns minidissidentes, homens e mulheres.
5. Parapsicologia: alguns parapsicólogos fundamentalistas.
6. Sociologia: alguns sociólogos e antropólogos, homens e mulheres.
7. Teologia: alguns teólogos de origens diversas.
Expressão. No âmbito da Comunicologia, neste Século XXI, as perseguições mortíferas
de antigamente, em outras retrovidas humanas, as inquisições fanáticas, as excomunhões e os
anátemas de todas as categorias diminuíram o nível de virulência nos processos ideológicos, em
função da comunicabilidade e da informação instantâneas. Há maior liberdade de expressão em
certas Socins ainda patológicas, por isso, as perseguições públicas, óbvias condutas-padrão de ontem, são hoje condutas-exceção, por exemplo, a Salman Rushdie (1947–), o escritor, e a Omar
Sharif (1932–), o ator.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o adversário ideológico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.

QUEM CRUZA OS BRAÇOS ANTE AS VERDADES
RELATIVAS DE PONTA, OU VERPONS DA CONSCIÊNCIA,
NÃO GERA ADVERSÁRIOS IDEOLÓGICOS E ESTÁ A CAMINHO DO INCOMPLÉXIS, HOJE, E DA MELEX, AMANHÃ.
Questionologia. Você se sente ferido ao ser criticado? Já foi honrado com heterocríticas
de adversários ideológicos? Em quais áreas de pesquisas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 31, 76, 244, 666 e 720.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 73, 139, 148, 149, 151, 481 e 500.
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ADVERSIDADE
(HOLOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A adversidade é a condição de infelicidade, não raro continuada, de alguém,
invariavelmente produto direto da regressão de manifestações da autopensenidade, exacerbada
pela imaginação e a emotividade, e jamais ocorrência por azar, predestinação, acaso ou aleatoriedade, dentro das leis da afinidade e da sincronicidade no Cosmos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo adversidade deriva do idioma Latim, adversitas, “antipatia, repugnância, aversão”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Infelicidade. 2. Acidente de percurso. 3. Desdita. 4. Infortúnio.
5. Macro-PK destrutiva.
Arcaismologia. Eis 2 termos obsoletos para advesidade: apolitania; cruz.
Neologia. Os 2 vocábulos miniadversidade e maxiadversidade são neologismos técnicos
da Holocarmologia.
Antonimologia: 1. Felicidade. 2. Prosperidade. 3. Euforin. 4. Primener.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Adversidade é ensinamento. Prosperemos na adversidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a adversidade; o infortúnio; o revés; a desdita; a desventura; o desgosto; o fato infeliz; a ocorrência imprevista; o transtorno; o atropelo; a atrapalhação; o tempo-quente; as vicissitudes; os percalços naturais da vida humana; o insucesso; o desastre; a calamidade; a tragédia; o dano; o estrago; o prejuízo; a avaria; a ruína; a contrariedade; a autodesorganização; o ansiosismo; a tribulação; a perturbação funcional; a autovitimização; os autassédios; a desaceleração
da História Pessoal; a postura da autossuperação; o ato de dar a volta por cima; a Higiene Consciencial.
Parafatologia: os acidentes de percurso parapsíquicos; a macro-PK destrutiva; o heterassédio interconsciencial.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da atração dos afins; o princípio de causa e efeito; o princípio espúrio do autocomodismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria do “isto também passa”.
Tecnologia: a técnica da assepsia energética; a técnica da desassimilação simpática;
a técnica da mudança de bloco.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia.
Efeitologia: o efeito nocivo das conseneres.
Ciclologia: o ciclo de acidentes pessoais; o ciclo de recolta das vitimizações semeadas.
Interaciologia: a interação gota d’água–acidente de percurso.
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Crescendologia: o crescendo negligência-catástrofe; o crescendo fracasso-melin.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Fobiologia: a hedonofobia.
Holotecologia: a abstratoteca; a infortunioteca; a nosoteca; a oniroteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Imagisticologia; a Mitologia; a Onirologia;
a Fatuística; a Holocarmologia; a Acidentologia; a Infortunística; a Intencionologia; a Assediologia; a Desviologia; a Sociopatologia; a Interprisiologia; a Psicossomatologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa infeliz; a conscin distímica; a personalidade débil; a vítima da tragédia; a personalidade forte.
Masculinologia: o acidentado.
Femininologia: a acidentada.
Hominologia: o Homo sapiens infelix.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniadversidade = o pequeno acidente pessoal doméstico; maxiadversidade = o acidente pessoal de trânsito com vítimas.
Culturologia. A cultura patológica do pessimismo. A cultura da autovitimização. Na redação científica da Conscienciologia, o emprego das expressões expostas aqui exige acurado conhecimento da cultura específica e critério na seleção, conforme o contexto.
Mitologia. Na análise da Holomaturologia, a adversidade cria mitos. Eis 60 exemplos de
conceitos, com 156 expressões em ordem alfabética, relativas a mitos, protótipos e arquétipos no
universo do porão consciencial, subcérebro abdominal, imagística, tradicionalismos, imaturidades e dogmatismos dos bolsões conservantistas intrafísicos:
01. Adversidade: Ícaro, Faetonte.
02. Afoiteza: Heitor, Quixote (Dom).
03. Altura: Andes, Himalaia, Pirineus.
04. Amantes: Dalila, Messalina, Taís.
05. Amor: Cupido, Ondina, Vênus.
06. Ancianidade: Matusalém, Nestor.
07. Beleza: Afrodite, Citéria, Hebe.
08. Bondade: Aristóteles, Catão.
09. Canto: Erato, Euterpe, Orfeu.
10. Catarata: Paulo Afonso, Iguaçu, Niágara, Vitória.
11. Ciência: Einstein, Galileu, Newton.
12. Ciúme: Juno, Otelo.
13. Constelações: Centauro, Gêmeos, Órion.
14. Correio: Ariel, Íris.
15. Desobediência: Espártaco, Mesaniello.
16. Desordem: Babel, Babilônia.
17. Deuses: Alá, Baal, Brama, Buda.
18. Drama: Melpômene, Tália, Horácio.
19. Estética: Aristarco, Petrônio.
20. Farristas: Barba-Azul, Lotário, Lovelace.
21. Fealdade: Calibã, Esopo, Quasímodo.
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23.
24.
25.
26.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Flora: Ceres, Pomona.
Força: Atlas, Hércules, Sansão, Titã.
Frio: Antártida, Ártico, Sibéria.
Furto: Ali-Babá, Meneguetti.
Guerra: Belona, Marte.
Homicídio: Caim, Moloque.
Ingenuidade: Beócia, Parvolândia.
Justiça: Astreia, Nêmesis, Têmis.
Liberdade: Isabel (Princesa), Lincoln.
Malfeitores: Átila, Calígula, Nero.
Manequins: Adônis, Narciso.
Milionários: Creso, Midas, Pluto.
Misantropia: Diógenes, Tímon (Atenas).
Morte: Libitina, Parcas.
Musismo: Clio, Homero, Horácio.
Namorados: Romeu e Julieta.
Oceano: Netuno, Portuno, Tétis, Tritão.
Oráculos: Balaã, Mafoma, Maga, Pítia, Pitonisa, Sibila.
Periodicidade: Carnaval, Páscoa, Natal.
Perjúrio: Munchhausen (Barão), Cagliostro.
Pintura: Leonardo, Rembrandt, Rubens.
Poesia: Calíope, Egéria, Parnaso.
Prazer: Agapemone, Arcádia, Epicuro.
Precursores: João Batista, Swedenborg.
Prisões: Alcatraz, Bastilha, Ilha do Diabo, Guantânamo.
Profetas: Cassandra, Ezequiel.
Queixas: Heráclito, Jeremias, Miobe.
Regozijo: Demócrito, Momo (Rei).
Riqueza: El Dorado, Golconda, Potosi.
Rotação: Maëlstron, Caribdes, Íxion.
Saber: Rui, Salomão, Sólon, Washington.
Sol: Apolo, Febo.
Tamanho: Amazonas, Himalaia.
Tarde: Ângelus, Trindade.
Traição: Catilina, Coriolano, Judas.
Velocidade: Camila, Mercúrio.
Vento: Áquilo, Bóreas, Éolo.
Vida: Arqueu, Prometeu.
Violência: Eumênides, Megera, Tisífone.

Proéxis. Na análise da Psicossomatologia, toda queixa significa deficiência do queixoso,
porque a consciência mediana neste planeta é superior às realidades físicas ou intrafísicas no atual
nível evolutivo. Por isso, valorizar a adversidade – ou cultuar a dor e o sofrimento qual ocorre
dentro de certas organizações religiosas – é abordar erroneamente as realidades intrafísicas onde
desenvolvemos a consecução das programações existenciais (proéxis).
Desperticidade. Tendo em vista a Serenologia, a adversidade ou, mais adequadamente,
a superestimação privilegiando a adversidade com os estereótipos da pobreza, miséria e infortúnio, deixa de ter a razão de ser a partir da dedicação à desperticidade, capaz de conduzir a conscin
à compreensão da existência do evoluciólogo e, daí, à análise da realidade do Homo sapiens serenissimus.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais evidenciando relação estreita com a adversidade, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aborrecimento: Psicossomatologia; Nosográfico.
2. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
3. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
4. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
5. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
6. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
7. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.

SOB A ÓTICA DA HOLOCARMOLOGIA, INEXISTE
ADVERSIDADE OU INFELICIDADE POR MERO ACASO.
TUDO DENTRO DA EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA SOBREVÉM ATRAVÉS DO PRINCÍPIO DE CAUSA E EFEITO.
Questionologia. Qual nível de relevância você dá às adversidades na vida intrafísica?
Você ainda cultiva continuadamente algum tipo de infortúnio não ultrapassado?
Bibliografia Específica:
1. Boscov, Isabela; Genes ensinam Plantas a Enfrentar Adversidades; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Seção: Ciência; 2 ilus.; São Paulo, SP; 08.06.90; página G – 3.
2. Krausz, Luis S.; História: Os Ricos Frutos da Adversidade (Gunther Holzmann); Gazeta Mercantil; Jornal; Diário; Seção: Livros; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 05-07.05.2000; página 14.
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ADVOCACIA INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A advocacia interassistencial é a teoria e prática profissional advocatícia
da conscin lúcida, homem ou mulher, intercedendo na condição de minipeça útil na busca de soluções prioritárias para as partes envolvidas em demandas e injunções jurídicas, atendendo ao código pessoal de Cosmoética (CPC) e aos paradeveres relacionados ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra advocacia é de origem duvidosa, provavelmente do idioma Latim, advocatia, de advocatus, “chamado para junto de; chamado para assistir alguém na justiça”.
Surgiu no Século XVIII. O prefixo inter vem do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de
2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência procede também do idioma Latim, assistentia,
“ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere,
“estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Advocacia cosmoética. 2. Advocacia evolutiva. 3. Prática jurídica
reconciliadora. 4. Interassistência jurídica. 5. Mediação interassistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo advocacia:
advocação; advocada; advocado; advocar; advocatária; advocatícia; advocatício; advocatória;
advocatório; advocatura; advogacia; advogada; advogado; advogar; avocação; avocada; avocado; avocamento; avocante; avocar; avocatório; avocatura; avocável.
Neologia. As 3 expressões compostas advocacia interassistencial, advocacia interassistencial strictu sensu e advocacia interassistencial lato sensu são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Advocacia anticosmoética. 2. Advocacia belicista. 3. Assistência
judiciária gratuita. 4. Advocacia negocial. 5. Pseudadvocacia.
Estrangeirismologia: o attachment ao próprio CPC; o Conviviarium no escritório pessoal; o front da assistência; o know-how interassistencial; o neomodus operandi da advocacia interassistencial; o plus da Cosmoética e do paradigma consciencial adicionado à advocacia convencional intrafísica; a awareness ampliada pela abordagem da Paradireitologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização da interassistência reconciliatória na prática jurídica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Advocacia
interassistencial: paradever.
Coloquiologia. No contexto do coloquialismo, observa-se o ditado popular associado
à advocacia interassistencial: – “Você colhe o que você planta”.
Proverbiologia. Na área do Direito, é pertinente o provérbio: “Contra fatos não existem
argumentos”.
Unidade: a unidade de medida da advocacia interassistencial é a qualificação da reconciliação interconsciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene da advocacia interassistencial; o holopensene da reconciliação; o ato de pensenizar sadiamente a respeito
dos outros; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene do Sistema Judiciário; o holopensene pessoal das partes envolvidas em processos jurídicos; o holopensene da advocacia convencional; a mudança do materpensene pessoal na prática
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advocatícia; o materpensene da mediação e da reconciliação; as assinaturas pensênicas interassistenciais.
Fatologia: a advocacia interassistencial; a apuração “de quem?”, “quando?”, “onde?”,
“como?”, e “por qual razão?” os fatos aconteceram; a avaliação da vontade inicial da parte ao
buscar a solução jurídica; a percepção da intencionalidade da origem da causa; a modificação da
pretensão inicial diante da autorresponsabilidade conflitiva; a corresponsabilização dos acumpliciados; a autovitimização dos cúmplices; o reposicionamento quanto à culpa (negligências, imprudências e imperícias), dolo, discórdias, querelas, mágoas, ressentimentos, litígios, desavenças,
intolerâncias, hostilidades, brigas, submissões, agressões; as acareações; a autavaliação do saldo
perante o caso; a tentativa de reconciliação como primeira ação; a mediação; a facilitação; a profilaxia da conflituosidade; o autoimperdoamento; o heteroperdoamento; a domesticação mútua;
a autonomia; a reciclagem; a assertividade; o descarte de intencionalidades egoicas; a evitação de
procedimentos antievolutivos; o ato de admitir os próprios erros; o ato de não repetir os mesmos
erros; a tranquilidade íntima de agir apropriadamente; o embasamento jurídico cosmoético;
a oportunidade de mudança de conduta ilícita para lícita; os acertos grupocármicos; a elaboração
e o cumprimento do código grupal de Cosmoética (CGC) dos juristas experimentadores da Paradireitologia; os direitos renunciáveis; os direitos irrenunciáveis; os procedimentos adequados para
minimizar o conflito; as exigências legais desencadeando reciclagens; a definição dos termos de
acordos cosmoéticos; a renúncia de causas com pretensões anticosmoéticas; o ato de perder para
ganhar; a percepção da necessidade de reciclagem para a profilaxia de novos conflitos; as pequenas atitudes profiláticas; a autorganização para o antiacumpliciamento, a antivitimização e a recomposição; a omissão superavitária; a autossuperação; a reeducação; as defesas libertárias;
a qualificação do advogado interassistencial ampliando a própria teática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as assins; a identificação do holopensene grupocármico a ser assistido; o desassédio; as desassins; o acoplamento
com amparador de função da advocacia; os trabalhos interassistenciais lógicos, justos e maduros
do tenepessismo auxiliando nas práticas da advocacia evolutiva; as sincronicidades evidenciando
os paradeveres da consciência; o cumprimento de paradeveres sendo condição para a tranquilidade íntima; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o incremento da autoparapercetibilidade na
manutenção da interassistencialidade; as parexigências, paracobranças e pararresoluções grupais;
o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interassistencial autor-advogado-juiz-advogado-réu visando o acordo entre as partes; o sinergismo paradigma consciencial–posicionamento cosmoético–prioridades evolutivas–ações interassistenciais; o sinergismo evolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; o princípio dos ganhos evolutivos;
o princípio da busca do melhor para todos; o princípio da interdependência; o princípio da profilaxia dos conflitos; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio da economia de males.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética; os códigos grupais de Cosmoética.
Teoriologia: a teoria da evolução grupal das consciências; a teoria do autodiscernimento multidimensional; a teoria das verdades relativas de ponta (verpons).
Tecnologia: a técnica da amparabilidade parajurídica; a técnica da tarefa energética
pessoal (Tenepes).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-
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ratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio
Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: os efeitos imediatos e mediatos da interassistência; o efeito halo do posicionamento interassistencial do advogado interferindo positivamente no holocarma; o efeito evolutivo da coragem consciencial dinamizando oportunidades interassistenciais; o efeito das conquistas evolutivas; o efeito dos reposicionamentos dentro do próprio grupocarma; o efeito do poder
consciencial da Cosmoética superando o poder efêmero do prestígio intrafísico; o efeito das
ações cosmoéticas.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas no exercício profissional teático da advocacia interassistencial.
Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica.
Enumerologia: a facilitação do diálogo; o incentivo à intercompreensão; o encaminhamento correto; a promoção de consensos; a profilaxia de conflitos; a resolução dos processos;
a harmonização anticonflitiva.
Binomiologia: o binômio fatos-parafatos; o binômio ação-reação; o binômio direitos-deveres; o binômio exigências-concessões; binômio direito-paradireito; o binômio dever-paradever; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação faculdades
mentais–percepções parapsíquicas; a interação ação-reação; a interação causa-efeito.
Crescendologia: o crescendo crise-crescimento; o crescendo fechadismo–abertismo
consciencial; o crescendo agressividade-assertividade; o crescendo passividade-assertividade;
o crescendo corporativismo-universalismo; o crescendo valores éticos intrafísicos–valores cosmoéticos multidimensionais; o crescendo gratidão às heterocríticas construtivas–perdão às heterocríticas destrutivas–autocrítica sadia.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento; o trinômio
posicionamento-assertividade-sincronicidade; o trinômio autodissecção-autenfrentamento-autossuperação; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio iniciativa-desenvolvimento-acabativa; o trinômio CI-proéxis-compléxis.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intencionalidade-discernimento-autorganização-superação; a auto e heterochecagem relativa ao polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio concessões-oportunidades-reposicionamentos-reconciliações.
Antagonismologia: o antagonismo responsabilidade / irresponsabilidade; o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária; o antagonismo proéxis policármica / interesses
egocêntricos; o antagonismo altruísmo / egoísmo; o antagonismo amparo / assédio; o antagonismo certo / errado; o antagonismo autodiscernimento / antidiscermimento; o antagonismo superdiscernimento intelectual / subdiscernimento emocional; o antagonismo autorreflexão a priori
/ autorreflexão a posteriori; o antagonismo autocrítica / heterocrítica.
Paradoxologia: o paradoxo de o ganho de causa nem sempre ser ganho evolutivo; o paradoxo de a zona de conflito ser a zona de conforto; o paradoxo de o micromomento evolutivo
poder gerar a cosmovisão interassistencial; o paradoxo de o advogado na tarefa do esclarecimento (tares) às partes ser o primeiro assistido; o paradoxo hermetismo jurídico–esclarecimento
interconsciencial; o paradoxo de advogar low profile mantendo o posicionamento interassistencial strong profile.
Politicologia: a democracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia;
a conscienciocracia; a lucidocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: as leis do direito intrafísico; as remanescências da lei de talião; a lei do retorno; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a reconciliofilia; a reciclofilia;
a teaticofilia; a intencionofilia; a voliciofilia; a criticofilia; a evoluciofilia.
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Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva; a síndrome da vitimização; a síndrome do infantilismo;
a síndrome do justiceiro; a síndrome de burnout.
Holotecologia: a convivioteca; a grafopensenoteca; a juridicoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a prioroteca; a pacificoteca; a coerencioteca; a proexoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia;
a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Conviviologia; a Conscienciometrologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Mentalsomatologia; a Priorologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Holossomatologia; a Evoluciologia; a Tenepessologia; a Recexologia; a Argumentologia;
a Verbaciologia; a Organizaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista; a conscin interprisioneira; a conscin auto e heterolibertadora.
Masculinologia: o advogado interassistencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo;
o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepesista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário;
o professor de conscienciologia; o tocador de obra; o homem de ação; o heteroperdoador; o autoimperdoador.
Femininologia: a advogada interassistencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira
evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga;
a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepesista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária;
a professora de conscienciologia; a tocadora de obra; a mulher de ação; a heteroperdoadora; a autoimperdoadora.
Hominologia: o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo
sapiens paradireitologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: advocacia interassistencial stricto sensu = a defesa tarística do direito
cosmoético minimizando as interprisões grupocármicas entre as partes; advocacia interassistencial lato sensu = a prática jurídica profilática dos conflitos interconscienciais expandindo as reconciliações policármicas.
Culturologia: a cultura da impunidade; a cultura do Direito; a cultura da renúncia aos
conflitos anticosmoéticos; a cultura da profilaxia dos conflitos; a substituição da cultura da de-
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fesa dos interesses do cliente pela cultura da interassistencialidade cosmoética; a cultura da autonomia consciencial; a cultura da pacificação interconsciencial.
Caracterologia. Conforme a Conscienciometrologia, eis 3 classificações para a prática
advocatícia, a serem estudadas pela conscin lúcida, listadas em ordem crescente de interassistencialidade:
1. Advocacia assediadora: caracterizada pelas ações ou pretensões com base nas auto
e / ou heterocorrupções anticosmoéticas, mentira, má-fé, engodo, chantagens, ofensas, ameaças,
vingança, retroalimentação de mágoas ou ressentimentos, falsidade de provas ou evidências.
Objetivo: alcançar o enriquecimento ilícito, status e / ou poder intrafísico, visando o ganho de causa, doa a quem doer, mediante o emprego de falácias ou recursos desonestos, retaliativos, gerando ou aumentando interprisão grupocármica.
Exemplos: apropriar-se indevidamente do dinheiro de cliente(s); orientar clientes a procederem de modo anticosmoético a fim de burlar a lei; induzir ou auxiliar clientes a fraudar execuções judiciais ou terceiros; promover lides simuladas; conduzir ou orientar testemunhas a confirmarem fatos postos em juízo.
2. Advocacia amaurótica: caracterizada pela ausência da visão de conjunto e consequente defesa intransigente do interesse e / ou do aparente direito do cliente, mediante acumpliciamentos anticosmoéticos.
Objetivo: defender o cliente independentemente da possibilidade dessa atitude vir a causar prejuízos evolutivos.
Exemplos: firmar contrato de serviços jurídicos prestados para pessoa jurídica ou física,
mediante o pagamento de remuneração fixa mensal, independentemente da natureza da(s) demanda(s) envolvida(s); defender prioritariamente determinado gênero, em ações de família; manter
advocacia exclusivamente patronal ou exclusivamente empregatícia.
3. Advocacia interassistencial: caracterizada pela busca da compreensão cosmovisiológica com base na Cosmoética.
Objetivo: priorizar a auto e heterorreeducação consciencial, não admitindo acumpliciamentos com quaisquer tentativas de manipulação, ilicitude, ilegalidade ou fraude, independentemente de quem ou quanto esteja envolvido, auxiliando no fortalecimento de trafores e superação
de trafares.
Exemplos: buscar o acordo e a reconciliação como primeira ação para resolução do conflito; manter, durante todo o curso do processo, postura reconciliadora; esclarecer os fatos, sem
ofensas às pessoas; renunciar em processos nos quais o cliente não atenda a orientações jurídicas
interassistenciais; procurar realizar acordos multidimensionais, antes de concretizá-los na dimensão intrafísica; mediante a utilização de técnicas bioenergéticas, desassediar o caso anonimamente.
Diagnóstico. Atualmente (Ano-base: 2011), a maioria impensante dos advogados atua na
condição de guias-cegos e, não raro, assediadores.
Prognóstico. A especialização na prática da advocacia interassistencial pode conduzir
o(a) advogado(a) a atuar na condição de amparador intrafísico, quando procura, com ações ou
omissões superavitárias, o melhor para todos.
Taxologia. Mediante as pesquisas da Autorreeducaciologia, eis, por exemplo, em ordem
alfabética, 60 atributos e respectivos cotejos (contrastes) entre o exercício da advocacia interassistencial e a prática da advocacia anticosmoética, expostos aos pesquisadores interessados, advogados ou não:
01. Acuidade. As provas, evidências e reposicionamentos evolutivos orientando os procedimentos advocatícios versus a falta de análise do corpus de evidências, antes de iniciar qualquer procedimento judicial.
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02. Anticompetitividade. A busca pelo consenso versus a busca por vitórias pessoais.
03. Anticonflitividade. A pacificação íntima versus as frequentes crises de consciência.
04. Antidispersividade. O foco na solução versus a procrastinação, o perfeccionismo
e a despriorização, gerando a perda de focalização.
05. Antidogmatismo. O empreendedorismo jurídico evolutivo versus a acomodação estagnante ao Direito Convencional existente.
06. Antiofensividade. A consciência diamante, polida pelas adversidades versus a consciência dinamite, explosiva frente às adversidades.
07. Aquisitividade. A fixação nos ganhos evolutivos versus os inevitáveis autoconstrangimentos dos ganhos secundários.
08. Assertividade. O posicionamento prioritário frente à interassistência versus a legião
de cobradores intra e extrafísicos, diante das indefinições.
09. Assistencialidade. O efeito halo do exemplarismo teático versus a covardia no momento do gargalo evolutivo.
10. Autenticidade. A verbação como instrumento de recin versus a simulação como
instrumento de trabalho.
11. Autocosmoeticidade. A prática de autoconfrontações prioritárias versus a prática de
heteroconfrontações evitáveis.
12. Autodefensividade. A pensenidade traforista e o foco interassistencial como vacinas para a imunização da consciência em ambientes hostis versus o trafarismo e a vendeta, reforçando o belicismo.
13. Autoincorruptibilidade. A autoincorruptibilidade fundamentando as atividades
diuturnas versus o acumpliciamento sendo ferramenta de trabalho.
14. Autossuperabilidade. A superação das crises de crescimento produtivas versus as
crises íntimas recorrentes.
15. Cientificidade. O paradigma consciencial aplicado ao Direito versus o paradigma
materialista, newtoniano-cartesiano, aplicado ao Direito.
16. Confiabilidade. O holopensene confiável reforçado pela lisura versus o materpensene da desconfiança reforçado por artimanhas processuais e persuasões manipulativas.
17. Contemporaneidade. A vivência do dia a dia atendendo às necessidades evolutivas
versus acomodar-se frente às automimeses retrógradas.
18. Convivialidade. O reatamento da amizade versus as intrigas alimentando discórdia
e inimizade.
19. Cosmoeticidade. O embasamento cosmoético em procedimentos judiciais versus
o embasamento estritamente formalista.
20. Desassedialidade. A isca humana lúcida versus a “bucha de canhão”.
21. Descondicionamento. A catálise evolutiva no encaminhamento do processo judicial
versus a robotização reforçada pelo “Ctrl c – Ctrl v” de leis, doutrinas e jurisprudências.
22. Disponibilidade. O ato de a consciência assistir como pode, onde está e com recursos próprios do momento evolutivo versus a autojustificativa acumpliciadora de só fazer assistência em condições ideais.
23. Economicidade. A liquidação de contas versus a mesquinharia de não abrir mão de
“tostões”.
24. Egocarmalidade. A autoconscientização lúcida quanto à necessidade de antivitimização versus a ênfase na condição de vítima para reforçar o pleito judicial.
25. Equanimidade. A assunção da corresponsabilidade pelo futuro evolutivo de todos
os envolvidos da querela jurídica versus a defesa dos interesses momentâneos e exclusivos do
cliente.
26. Grupocarmalidade. A reconciliação egocármica e / ou grupocármica versus a conciliação processual ad hoc tão somente.
27. Holocarmalidade. A carta de alforria grupocármica versus as algemas invisíveis
dos acumpliciamentos.
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28. Homeostasia. A ampliação da homeostase holossomática através das técnicas interassistenciais versus a ausência de desassins gerando acidentes de percurso.
29. Honorabilidade. A honradez profissional versus o “jeitinho brasileiro”.
30. Imediatividade. O pé-de-meia evolutivo como base para o sucesso da seriéxis versus o conceito de sucesso baseado somente em ganhos financeiros.
31. Imparcialidade. O esclarecimento cosmoético visando o melhor para todos versus
a manipulação dos fatos a fim de induzir em erro, seja quem for.
32. Imperturbabilidade. O ato de dar ao silêncio a voz da razão versus os surtos barulhentos de opositividade.
33. Influenciabilidade. O ato de suscetibilizar a recomposição por meio da pensenidade
sadia versus atravancar os procedimentos judiciais e reconciliações, mediante a pensenização malévola ou negativa.
34. Inseparabilidade. As audiências como oportunidades para resgates amparados versus as audiências criando novas interprisões grupocármicas.
35. Intelectualidade. A inteligência evolutiva aplicada a defesas libertárias versus a intelectualidade patológica empregada na busca de defesas anticosmoéticas.
36. Interassistencialidade. O trabalho ombro a paraombro junto aos amparadores versus o chá-de-banco nos amparadores.
37. Interconsciencialidade. O respeito ao nível evolutivo versus a incompreensão nos
heterojulgamentos.
38. Magnanimidade. As autorrenúncias cosmoéticas a direitos legalmente conquistados
versus o apego a direitos legalmente adquiridos, porém anticosmoéticos.
39. Maturidade. O autoimperdoamento e o heteroperdoamento versus o autoperdoamento e o heteroimperdoamento.
40. Multidimensionalidade. A aceitação da causa, legitimada pela tenepes e sinalética
energética pessoal versus a aceitação da causa legitimada pela premissa antievolutiva: “pagando
bem, que mal tem?”.
41. Neopensenidade. A teática interassistencial condicionando a jurídica versus a teática jurídica condicionando negativamente a interassistência.
42. Pacificidade. A profilaxia de conflitos versus a postura belicista gerando sucessivas
demandas jurídicas.
43. Paraperceptibilidade. O ato de “ler nas entrelinhas” da multidimensionalidade versus o argumento “se não está nos autos, não está no mundo”.
44. Potencialidade. A dinâmica interassistencial gerando dias matemáticos, primaveras
energéticas e ciprienes versus as disputas judiciais gerando dias rotineiros, turbulentos e / ou frustrantes.
45. Priorização. A busca da solução prioritária para todas as partes envolvidas em conflitos jurídicos em momento evolutivo específico versus a manutenção do conflito de interesses.
46. Probidade. A higidez moral versus a “sem-vergonhice”.
47. Produtividade. A melhora dos desempenhos versus a omissão deficitária aumentando as adversidades.
48. Profissionalidade. Cumprir paradeveres profissionais intransferíveis com satisfação
íntima versus delegar ou protelar o cumprimento de deveres, com frustração inevitável.
49. Profundidade. O aprofundamento no estudo do caso sub judice versus a superficialidade nas abordagens profissionais.
50. Racionalidade. A coerência do posicionamento interassistencial versus as rivalidades improdutivas.
51. Realidade. A autenticidade gerando autocontrole versus a negação como tentativa
de heterocontrole.
52. Recexibilidade. A reperspectivação da vida profissional em bases cosmoéticas versus a insatisfação íntima, a lamentação e a acomodação ao sistema jurídico vigente.
53. Repercutibilidade. As sincronicidades evidenciando posicionamentos evolutivos
versus o ato de ser inconscientemente engolido pela morosidade do holopensene judiciário.
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54. Responsabilidade. O paradever de assumir as consequências dos próprios atos versus a alegação do direito de não produzir provas contra si mesmo.
55. Retratabilidade. As retratações diante de acareações versus os fingimentos diante
das confrontações inevitáveis.
56. Sentimentalidade. A reeducação emocional versus a ausência de autenfrentamento
do belicismo gerando a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
57. Serialidade. O período de recomposição evolutiva versus a imaturidade na vida profissional.
58. Traforismo. A qualificação dos trafores das partes envolvidas no litígio versus
a maquiagem de trafares do cliente atendido.
59. Veracidade. O combate à corrupção através da autoincorruptibilidade versus o ato
de negar os fatos sabidamente verídicos até o momento da produção de provas em sentido contrário.
60. Vitalidade. A autestima reforçada pela interassistencialidade versus o potencial interassistencial abafado pela autocorrupção.
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 advocacia interassistencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
02. Argumento dirimente: Argumentologia; Homeostático.
03. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
04. Assistência falha: Interassistenciologia; Nosográfico.
05. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Corpus de evidências: Autexperimentologia; Neutro.
09. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Instância de avaliação: Conscienciometrologia; Neutro.
11. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Mediador: Conflitologia; Homeostático.
13. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Parailicitude: Parapatologia; Nosográfico.
15. Reinclusão grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.

A ADVOCACIA INTERASSISTENCIAL TEM MEGAFOCO NOS
REPOSICIONAMENTOS DAS CONSCIÊNCIAS ENVOLVIDAS
EM CONFLITOS, A PARTIR DA PREMISSA EVOLUTIVA:
REAÇÃO COSMOÉTICA FACE À AÇÃO ANTICOSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, advogado(a) ou não, já se questionou, com profundidade, se ainda retribui ação anticosmoética com reação anticosmoética? Quais atitudes recicladoras vem praticando?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático Sobre a Afetividade; apres. Daniel
Muniz; revisores Alexander Steiner et al.; pref. Cristina Arakaki; & pref. 1ª edição Marina Thomaz; 354 p.; 11 caps.; 20
cenografias; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 índice de expressões e ditos populares; 25
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infografias; 5 quadros sinópticos; questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; glos. 86 termos; 324 refs.; 2 apênds.; alf.;
21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editaree; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 191 a 206.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 68, 80, 82, 84, 86, 91, 98, 106, 108, 112, 114 a 117, 124, 126,
132, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 151, 152, 178, 180, 184, 194, 195, 202, 204 a 208, 210, 221, 224, 226, 237 a 239 e 250.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 2 a Ed. Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
35 a 117, 173 a 216 e 903 a 918.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 626.
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ADVOGADO COSMOÉTICO
(PARADIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O advogado cosmoético é a conscin lúcida, homem ou mulher, legalmente
autorizada para representar, judicial e extrajudicialmente, interesses de pessoas física ou jurídica,
pautando a conduta de acordo com a Cosmoeticologia, tendo por paradever intermissivo a anticonflituosidade no exercício advocatício, capaz de influir na recomposição grupocármica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo advogado vem do Latim, advocatus. Surgiu no Século XIII.
O termo cosmos provém do idioma Grego, kósmos, “ordem, organização; mundo, universo”. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo deriva também do idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra ética procede do idioma Latim, ethica, “ética, moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Advogado evolutivo. 2. Advogado incorruptível. 3. Advogado intermissivista lúcido. 4. Advogado paradireitólogo. 5. Advogado tarístico.
Arcaismologia. Eis, por exemplo, 3 vocábulos antiquados e envilecidos para o termo
advogado: causídico; jurisconsulto; rábula.
Neologia. As 4 expressões compostas advogado cosmoético, miniadvogado cosmoético,
maxiadvogado cosmoético e megaadvogado cosmoético são neologismos técnicos da Paradireitologia.
Antonimologia: 1. Advogado belicista. 2. Advogado conflituoso. 3. Advogado corrupto. 4. Advogado eletronótico. 5. Advogado involutivo. 6. Advogado taconista. 7. Bacharel em
Direito cosmoético.
Estrangeirismologia: a expertise paradireitológica ocasionando conciliações extrajudiciais; a prática do Satyagraha; a awareness paradireitológica; as atividades no Cosmoethicarium
favorecedoras de neocondutas cosmoéticas no exercício advocatício; o background da injução jurídica permitindo a assistência parajurídica; o advogado crème de la crème; o insight de pacificação no labor jurídico; o know-how especializado em soluções de conflitos; o Reconciliarium no
escritório jurídico propiciando acertos grupocármicos; o Zeitgeist do Direito Contemporâneo contribuindo para a renovação do holopensene jurídico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade do emprego da cosmoética.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Advogado cosmoético: desassediador. Advocacia cosmoética: megarresponsabilidade. Advoguemos para
pacificar.
Coloquiologia: a remissão da crença pejorativa generalista do advogado do diabo.
Proverbiologia. Eis 3 provérbios latinos apropriados para o advogado cosmoético: – Jus
est ars boni et aequi (O direito é a arte do bom e do justo). Pacta clara, boni amici (Ajustes honestos, bons amigos). Quod abundat non nocet (O excesso de clareza não prejudica).
Ortopensatologia. Eis, na ordem alfabética 3 ortopensatas relativas ao tema, classificadas em 3 subtítulos:
1. “Advogado. Segundo a Cosmoética, o advogado jamais deve atuar na condição de
espião ou ator”.
2. “Anticonflitividade. Quanto mais você previne o conflito dos outros, mais autoinconflitividade terá em sua vida”.
3. “Paradireitólogo. Obviamente, a consciência paradireitóloga não precisa ser graduada em Direito. Há princípios paradireitológicos ínsitos nas consciências, em múltiplas áreas de
atividade, refluindo de existências humanas pretéritas. A consciência paradireitóloga dedica-se
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à harmonização dos princípios conscienciais e objetiva a própria pacificação íntima a todos, a partir da manutenção de ambientes homeostáticos, anticonflitivos e ortopensênicos”.
Filosofia. O trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo.
Unidade. A unidade de medida do advogado cosmoético é a responsabilidade anticonflitológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Paradireitologia; o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; a sutileza de os autopensenes cosmoéticos predisporem às parajurisprudências pessoais; a Higiene Consciencial patrocinando a assepsia do holopensene profissional; a autopensenidade cosmoética no contrafluxo dos ganhos secundários; o desenvolvimento da pensenidade justa, íntegra e reta; o holopensene anticonflitivo do ambiente profissional; a mudança gradativa do
nível de autopensenidade anticonflitológica; a manutenção da higidez pensênica antes, durante
e após o atendimento jurídico; o holopensene da mediação; o holopensene da reconciliação; o holopensene universalista; os pacipensenes; a pacipensenidade; os ortopensenes; a qualificação
advocatícia a partir da ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade evitando a interprisão advogado-cliente; os reciclopensenes; a reciclopensenidade do holopensene jurídico;
o holopensene dos evoluciólogos; o materpensene paradireitológico.
Fatologia: a advocacia interassistencial; o bem-estar intraconsciencial centrifugador do
bem-estar interconsciencial; o acolhimento apartidário aos litigantes; o estímulo à desdramatização de fatos; as ações cosmoéticas dinamizadoras de reações evolutivas; a desassedialidade através das práticas restaurativas; a conciliação jurídica iniciando a desfossilização evolutiva; a saída
da zona de conforto por meio das práticas autocompositivas; o incentivo ao acordo; o estímulo
à conciliação; os aportes evolutivos dinamizadores da consecução da proéxis pessoal; o atilamento da tridotação consciencial; a liderança evolutiva nata; o entendimento da liderança interassistencial; a comunicação não violenta; a aplicação sensata da hermenêutica jurídica; a comunicação
eficiente e eficaz acendendo o esclarecimento; a escuta ativa nos relacionamentos afetivos infuenciando a superação dos gargalos evolutivos; a empatia no exercício profissional gerando confiança; a evitação da supervalorização das causas vencidas; o apoio desprentencioso ao colega advogado; a esquiva ao corporativismo sectário da advocacia; a superação da competição profissional;
a ruptura com padrões convencionais advocatícios; as recins otimizando a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o trabalho assistencial multidimensional além dos honorários advocatícios; o aprendizado com os erros, omissões e equívocos; a versatilidade consciencial; o compromisso assumido
com o cliente; a autopesquisa avançada para o aproveitamento correto da Fórmula SEI (sobrepairamento-equanimidade-imperturbabilidade); a assunção da responsabilidade na sociedade de fato
ou de direito com o colega advogado; o ato de abrir mão de patrocinar causas judiciais e extrajudiciais incompatíveis aos valores conscienciais; a escrita de gescons paradireitológicas impulsionando a catálise consciencial; o pedido de demissão em trabalho conflitante aos interesses pessoais evolutivos, aquilatando a maturidade consciencial; o fato de o advogado cosmoético poder
atuar em causa própria; a condição de infiltrado cosmoético; a anticonflitividade como cláusula
pétrea proexológica; o trabalho de vanguarda; os valores evolutivos acima dos ganhos secundários; a honestidade em expor o erro cometido, independentemente das consequências; os projetos
sociais promotores de esclarecimento jurídico; a coerência e responsabilidade proexológica demarcando a conduta paradireitológica; a participação nas atividades da Associação Internacional
da Paradireitologia (JURISCONS); a Consulta Parajurídica; a Oficina de Condutas Paradireitológicas; a Mediação Paradireitológica; o Círculo Restaurativo Paradireitológico; a Ação Interassistencial Paradireitológica no dia do Advogado, em 11 de agosto; a conciliação extrajudicial
ser oportunidade de acertos evolutivos; o Position Paper; a assessoria no Conselho Internacional
de Assistência Jurídica da Conscienciologia (CIAJUC); a assunção do epicentrismo consciencial;
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a compreensão da importância de neocondutas cosmoéticas aqui-agora para a implantação do futuro Estado Mundial Cosmoético; a opção pela bússola da cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático contribuindo para
lucidez no atendimento profissional; a sinalética energética e parapsíquica pessoal assegurando
a amparabilidade parajurídica; a assim com o cliente ampliando a compreensão do processo extrafísico da causa; a desassim contribuindo para a assepsia do ambiente do escritório; o acoplamento
energético nas audiências judiciais e extrajudiciais; a doação de ectoplasmia no atendimento profissional; o encapsulamento parassanitário em ambientes entrópicos no exercício da profissão; as
inspirações na tenepes contribuindo para as soluções das injuções jurídicas; a para-hermenêutica
cosmovisiológica patrocinada por amparadores técnicos; o rapport com a equipe extrafísica da
Paradireitologia; a glasnost interassistencial promotora de reconciliações extrafísicas; a força presencial cosmoética; o abertismo consciencial parapsíquico; a polivalência seriexológica auxiliando o exercício interassistencial; as senhas proexológicas norteadoras da Paradireirologia; os assédios interconscienciais inevitáveis oportunizando qualificação parapsíquica; o desassédio intraconsciencial gerador da recomposição grupocármica; as projeções lúcidas (PL); as acareações extrafísicas; os extrapolacionismos parapsíquicos; o emprego da inteligência evolutiva (IE); o Curso
Intermissivo (CI) pré-ressomático norteando a conduta do advogado cosmoético.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo
ortopensenidade-anticonflitividade; o sinergismo dos autesforços evolutivos indispensáveis; o sinergismo vínculo consciencial–paravínculo cósmico; o sinergismo cognição-cosmovisão; o sinergismo lucidez-intercompreensão; o sinergismo dos poderes conscienciais.
Principiologia: o princípio da cosmoética pessoal norteadora das condutas multidimensionais; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio do “isso não é para mim”; o princípio do não julgamento; o princípio da razoabilidade nas decisões profissionais diárias; o princípio do “contra fatos não há argumentos”;
o princípio da empatia evolutiva; o princípio universal da interdependência evolutiva; o princípio da não violência; o princípio do respeito interconsciencial; os princípios da Paradiplomacia;
o princípio coincidentia oppositorum.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) transcendendo o código de Ética
e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); a amplificação da responsabilidade anticonflitológica a partir da implantação do CPC; o código grupal de Cosmoética (CGC) da JURISCONS elaborado e endossado por advogados voluntários; o refinamento do código de valores íntimos; o compromisso com o código de prioridades evolutivas; o respeito aos códigos de conduta
dos clientes; o código de sigilo pensênico; as bases da Paradireitologia acima dos códigos consagrados.
Teoriologia: a teoria da autoincorruptibilidade aplicada na profissão; a teoria da anticonflitividade; a teoria da interassistencialidade; a teoria das reconciliações grupocármicas;
a teoria das verpons paradireitológicas; a teoria do Homo sapiens pacificus.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da confiança no amparo de
função; a teática da interassistência multidimensional; a técnica da inversão existencial afastando os hiatos existenciais; a técnica da mediação de conflitos no novo Códido de Processo Civil;
a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes) aprimorando o trabalho jurídico; a técnica de colocar-se no lugar do outro; a técnica de desejar o melhor para todos; a técnica de mais 1 ano de
vida intrafísica; a técnica do cosmograma enriquecendo a didática profissional; a técnica do “falar de igual para igual”; a técnica do “vai que vem”; as técnicas de pacificação.
Voluntariologia: o exemplarismo pessoal dos voluntários advogados da Conscienciologia atuantes em diversos segmentos da Socin; os voluntários advogados do CIAJUC; os voluntários advogados na Associação Internacional da Cosmoeticologia (COSMOETHOS); os voluntários advogados na JURISCONS; a oportunidade evolutiva no voluntariado da Comunidade Cons-
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cienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); os vínculos interconscienciais proexológicos no
voluntariado paradireitológico; os advogados sem fronteiras atuando na condição de voluntários;
o paravoluntariado do paradireitólogo lúcido quanto à atuação de minipeça do maximecanismo;
o vínculo consciencial no voluntariado desde cedo;.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o labcon pessoal contribuindo na resolução de problema interconsciencial.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colégio
Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito borboleta do exercício cosmoético da advocacia; o efeito de as recins pessoais patrocinarem recins grupais; o efeito de o diálogo interassistencial culminar em recomposições grupocármicas; o efeito halo das posturas anticonflitivas além da rotina profissional; os efeitos da autoconscientização multidimensional sobre a Paradireitologia; os efeitos da
reconciliação; os efeitos do binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; os efeitos terapêuticos surpreendentes do exercício do Paradireito; o efeito Curso Intermissivo no compromisso
proexológico.
Neossinapsologia: as neossinapses especializadas na Paradireitologia qualificando
a abordagem multidimensional; a recuperação das parassinapses do Curso Intermissivo conjuminando ao autodesenvolvimento de sinapses interassistenciais.
Ciclologia: a evitação do ciclo da vingança através da ação judicial; o ciclo da recomposicão grupocármica; o ciclo do ódio sendo rompido; o apoio na supressão do ciclo vítima-algoz;
o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo aportes evolutivos–recuperação de cons paradireitológicos–direcionamento da autoproéxis; o ciclo autopesquisa conscienciológica–autodestravamento mentalsomático–gescons paradireitológicas; o ciclo qualificação do autoparapsiquismo–
acesso a neoideias–propulsão evolutiva.
Enumerologia: o proexista paradireitólogo; o advogado universalista; o infiltrado cosmoético; o profissional diferenciado; o strong profile; o catalisador paradireitológico; o arrefecedor cosmoético de contendas. A incorruptibilidade no exercício advocatício; a conta-corrente holocármica positiva; a liderança evolutiva; a responsabilidade anticonflitológica; a promoção de recomposições grupocármicas; a reurbex através da Paradireitologia; a convergência para o compléxis.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio anticonflitividade intraconsciencial–anticonflituosidade interpessoal; o binômio extrapolacionismo-paradireito; o binômio interprisão-libertação; o binômio Justiça-Cosmoética; o binômio minipeça-maximecanismo;
o binômio ortopensenidade-megafraternidade; o binômio pacificação íntima–pacificação interconsciencial.
Interaciologia: a interação Cosmoética-reurbanização; a interação ônus-bônus advindos da prática jurídica cosmoética; a interação Paradireito-Cosmoética; a interação dos poderes
conscienciais; a interação ser diferente–fazer diferente; a interação tridotação consciencial–comunicação não violenta (CNV).
Crescendologia: o crescendo dever–Paradever; o crescendo Direito–Paradireito;
o crescendo estudo–pesquisa–upgrade evolutivo; o crescendo senso comum–senso universalista;
o crescendo ética profissional–cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio da coerência pessoal-profissional-consciencial; o trinômio
diálogo-respeito-reconciliação; o trinômio estudo-cognição-cosmovisão; o trinômio obrigação-dever-responsabilidade; o trinômio aporte-mérito-retribuição; o trinômio modus ratiocinandi–
modus operandi–modus vivendi do advogado cosmoético dedicado à anticonflituosidade.
Polinomiologia: o polinômio Direito-Ética-Paradireito-Cosmoética; o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação; o polinômio vontade-autorganização-intenção-assertividade.
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Antagonismologia: o antagonismo atenuantes / agravantes; o antagonismo coerência
consciencial / incoerência profissional; o antagonismo corrupção / incorrupção; o antagonismo
competição / cooperação; o antagonismo concórdia / discórdia; o antagonismo conflituosidade
/ paz; o antagonismo ganhos evolutivos / ganhos secundários; o antagonismo informar / convencer; o antagonismo monovisão / cosmovisão.
Paradoxologia: o paradoxo de a melhoria individual reverberar na melhoria de todos;
o paradoxo de o advogado low profile no intrafísico poder ser high profile no extrafísico; o paradoxo dos ganhos evolutivos a longo prazo em contraposição aos ganhos financeiros a curto prazo; o paradoxo de os ganhos secundários serem perdas evolutivas.
Politicologia: a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a exemplocracia; a evoluciocracia;
a interassistenciocracia; a lucidocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei da evolução consciencial; a lei da grupalidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interassistencialidade; a lei da responsabilidade evolutiva; a lei da retribuição em respeito aos aportes recebidos; as leis de afinidade interconsciencial; as leis do Direito Contemporâneo contribuindo para a solução dos conflitos; a lei do maior esforço aplicada
no exercício da profissão; as leis dos direitos interconscienciais.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a neofilia; a paradireitofilia; a proexofilia; a recinofilia.
Fobiologia: a abolição das fobias sabotadoras das recins; a eliminação da cosmoeticofobia; a evitação da proexofobia; a evitação dos acumpliciamentos anticosmoéticos decorrentes da
fobia do ato de dizer não ao grupo; a neofobia superada pela autopesquisa.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da subestimação; a evitação da síndrome da
Maria vai com as outras; a evitação da síndrome do justiceiro; a evitação da síndrome do super-herói; a evitação da síndrome da mulher maravilha; a profilaxia da síndrome da mediocrização;
a remissão da síndrome do camaleão; a superação da síndrome da ectopia afetiva.
Maniologia: a eliminação da mania de levar vantagem em tudo; a evitação da mania de
incentivar ações judiciais; a supressão da mania de poder; o incentivo à superação da vitimomania.
Mitologia: a desconstrução do mito da perfeição.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a discernimentoteca; a eticoteca; a evolucioteca; a interassistencioteca; a intermissioteca; a juridicoteca; a invexoteca; a lucidoteca; a maturoteca;
a paradireitoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Anticonflitologia; a Autocoerenciologia;
a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Homeostaticologia; a Interassistenciologia; a Invexologia; a Liderologia; a Ortopensenologia; a Pacifismologia; a Paraprocedenciologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin jurídica; a conscin infiltrada cosmoética; a conscin lúcida; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade líder; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o advogado cosmoético; o advogado anticonflituoso; o advogado pacifista cosmoético; o bombeiro assistencial; o anticonflitólogo; o conciliador; o conscienciolólogo;
o cosmoeticólogo; o epicon lúcido; o evoluciólogo; o intermissivista; o inversor existencial;
o harmonizador; o mediador; o megafraternólogo; o efiexista; o pacifismólogo; o para-hermeneuta; o paraadvogado; o paradireitólogo; o tenepessista; o universalista; o voluntário.
Femininologia: a advogada cosmoética; a advogada anticonflituosa; a advogado pacifista cosmoética; o bombeira assistencial; a anticonflitóloga; a conciliadora; a conscienciolóloga;
a cosmoeticóloga; a epicon lúcida; a evolucióloga; a intermissivista; a inversora existencial;
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a harmonizadora; a mediadora; a megafraternóloga; a ofiexista; a pacifismóloga; a para-hermeneuta; a paraadvogada; a paradireitóloga; a tenepessista; a universalista; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens discernimentum; o Homo sapiens orthopensenicus;
o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniadvogado cosmoético = aquele praticante da Antivitimologia, contribuindo para a implantação de neocondutas voltadas para os acertos grupocármicos; maxiadvogado cosmoético = aquele, tenepessista, atuante multidimensionalmente nas recomposições grupocármicas; megadvogado cosmoético = aquele, ofiexista ataráxico, colaborador diuturno nas libertações grupocármicas.
Culturologia: a cultura da anticorrupção; a cultura da valorização profissional; a cultura conscienciológica; a cultura da Paradireitologia no holopensene jurídico; a cultura de paz;
a cultura universalista.
Intencionalidade. O fator caracterizado, do advogado cosmoético em contraposição ao
advogado convencional é a intencionalidade cosmoética, com base no paradigma consciencial,
voltada para valores universalistas, fora do ego, qualificando os autopensenes e, consequentemente, as atividades da consciência.
Holomaturidade. A vivência da Cosmoética e do paradireito potencializa, dinamiza
e catalisa o processo evolutivo do advogado, ampliflicando a lucidez e o discernimento e, em consequência proporciona a recuperação de cons e a holomaturidade na assunção ou retomada de
compromisso proexológico assumido na fase pré-ressomática.
Caracterologia. Sob a ótica da Holocarmologia, eis 3 abordagens apropriadas ao advogado cosmoético, listadas em ordem crescente:
1. Egocarmalidade: a conta-corrente holocármica, embasada na lei de causa e efeito
atuante primeiramente no egocarma em si, tendo relação com o modus vivendi consciencial.
2. Grupocarmalidade: a conta-corrente holocármica, embasada na lei de causa e efeito
atuante no grupocarma afim, mais próximo ou de influência direta e indireta ao trabalho multidimensional pessoal.
3. Policarmalidade: a conta-corrente holocármica, embasada na lei de causa e efeito
atuante no policarma, na interassistencialidade máxima a todos os tipos de princípios conscienciais, demonstrando alto nível de fraternismo e senso universalista.
Reurbanização. O advogado quando lúcido acerca do paradigma consciencial pode atuar conscientemente na reurbanização do holopensene do Direito, megatarefa desafiadora, mas prioritária, na atuação de agente anticonflitológico.
Traforologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, a atuação na condição de advogado cosmoético exige o atilamento dos atributos mentaissomáticos no exercício profissional, sugerindo-se o alcance desses 20 trafores pessoais, listados em ordem alfabética:
01. Abertismo: a estimulação a neoideias libertadoras, avançadas ou de vanguarda.
02. Anticonflitividade: a mediação paradireitológica; a proposição da harmonização interconsciencial.
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03. Assistencialidade: a atuação de assistente lúcido e cosmoético, exercendo seu trabalho sem caráter de obrigação, mas de paradever intermissivo.
04. Autocoerência: a firmeza pela incorruptibilidade.
05. Autoconscientização multidimensional (AM): a lucidez para a multidimensionalidade antes, durante e após o trabalho.
06. Autocontrole: o sigilo pensênico; a evitação da ruminação mental sobre os fatos
e parafatos.
07. Autodiscernimento: a capacidade de saber discernir o melhor para todos.
08. Convivialidade Cosmoética: a vivência do binômio admiração-discordância; o debate sem interprisões e o reconhecimento das qualidades dos colegas de trabalho.
09. Empatia: a abordagem isonômica através do rapport interassistencial.
10. Epicentrismo consciencial: a autossustentabilidade no trabalho interdimensional,
ao modo de bombeiro assistencial full time.
11. Equilíbrio holossomático: a manifestação consciencial hígida, sem rompantes
emocionais e lapsos de memória.
12. Escuta atenta: a acurácia consciencial avançada.
13. Força presencial cosmoética: o vigor sadio da energia pessoal.
14. Homeostase: a manutenção da imperturbabilidade durante o atendimento.
15. Isenção evolutiva: o senso de fraternidade através do apartidarismo.
16. Ortopensenidade: a pensenidade íntegra, justa e reta, sem sucumbir a ganhos secundários.
17. Pacificação: a atitude de ser agente pacificador por onde passa, arrefecendo contendas.
18. Parapsiquismo: a parapercepção auxiliando a recomposição a partir do acesso a retrovidas e à multidimensionalidade.
19. Respeito evolutivo: a consideração pela realidade e pararrealidade do outro.
20. Tridotação consciencial: o ajuste fino da comunicabilidade, do parapsiquismo e da
intelectualidade (tridotação consciencial) na manifestação multidimensional.
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 o advogado cosmoético, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Advocacia interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Agente público cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
03. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Gestão de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
05. Intraconsciencialidade parajurídica: Paradireitologia; Homeostático.
06. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Materpensene paradireitológico: Materpensenologia; Homeostático.
08. Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
09. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Oxigenação pensênica: Paradireitologia; Homeostático.
11. Paradever Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
12. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Principium coincidentia oppositorum: Anticonflitologia; Homeostático.
14. Refinamento da intencionalidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Técnica da anticonflituosidade-autopacificação: Autexperimentologia; Neutro.
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O TRABALHO DO ADVOGADO COSMOÉTICO É ESSENCIAL NA REURBANIZAÇÃO EXTRAFÍSICA DO PLANETA,
COLABORANDO NA EXPANSÃO DA LUCIDEZ DAS CONSCIÊNCIAS EM DIREÇÃO À LIBERTAÇÃO GRUPOCÁRMICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pretende atuar na condição de advogado cosmoético? Quais recins precisa realizar para o desenvolvimento e consolidação do materpensene paradireitológico na manifestação multidimensional pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Pereira, Jayme; Princípios do Estado Mundial Cosmoético; colaboração Dulce Daou; et al.; pref. Rosemary Salles; revisores Equipe de Revisores da Editares; 306 p.; 3 seções; 25 caps.; 8 citações; 21 E-mails; 142 enus.; 58 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 20 websites; posf.; glos. 84 termos; 107 refs.; 9 webgrafias; 1 anexo; alf.;
geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 151, 153, 154 e 167
a 169.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciêncial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
55, 96 e 1.218.
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AFETIVIDADE
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A afetividade é o conjunto de fenômenos psíquicos capazes de se manifestar sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre da impressão de dor
ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo afetividade deriva do idioma Latim tardio, affectivus, “que exprime
desejo; afetivo”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Afeto; afetuosidade. 2. Afeição. 3. Carinho. 4. Emotividade; sensibilidade. 5. Ansiedade afetiva.
Cognatologia. Eis 8 cognatos derivados do vocábulo afeto: afetibilidade; afetividade;
afetiva; afetível; afetivo; afetuosidade; afetuosa; afetuoso.
Neologia. As duas expressões compostas afetividade primária e afetividade superior são
neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Atimia. 2. Insensibilidade. 3. Antipatia. 4. Desafeição interconsciencial. 5. Cólera cega. 6. Ódio.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especialmente do autodiscernimento
quanto à sexualidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Elevemos
a afetividade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Sexossomática; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;
os benignopensenes; a benignopensenidade.
Fatologia: a afetividade; a afeição; o amor; a fraternidade; o subcérebro abdominal;
o porão consciencial; a afinidade; a empatia; a descarga emocional; a célula da Socin; os aborrecimentos; o acanhamento; o ansiosismo; a frustração; a ambiguidade dos sentimentos; a atimia.
Parafatologia: o psicossoma na condição de paracorpo dos desejos; o difícil domínio
das emoções animalizadas derivadas do psicossoma; os sentimentos elevados gerados pelo mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial psicossômico.
Principiologia: o princípio da afinidade.
Codigologia: o código de valores pessoais.
Tecnologia: a técnica de aquisição do senso universalista.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos profiláticos duradouros do afeto na infância.
Ciclologia: o ciclo de ectopias afetivas.
Enumerologia: a amorosidade; o carinho; a meiguice; a ternura; a candura; a doçura;
a brandura.
Antagonismologia: o antagonismo Paragenética / Genética.
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Paradoxologia: o paradoxo de a interprisão grupocármica ser o sustentáculo afetivo
evolutivo.
Filiologia: a familiofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a xenofilia; a fitofilia; a zoofilia.
Fobiologia: a familiofobia; a neofobia; a xenofobia; a sociofobia; a fitofobia; a zoofobia.
Maniologia: a religiomania; a idolomania; a gurumania; a angelomania.
Mitologia: o desmonte das mitografias em geral.
Holotecologia: a brinquedoteca; a gregarioteca; a convivioteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Teomitologia; a Assediologia; a Subcerebrologia; a Concordanciologia; a Discordanciologia; a Intencionologia; a Interprisiologia; a Nostologia; a Temperamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa afetiva; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida;
a dupla evolutiva; a família nuclear; a família consciencial; o ser desperto; o ser interassistencial;
a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens
incautus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens gregarius; o Homo
sapiens benevolens; o Homo sapiens effusivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: afetividade primária = a da consciência egocármica ainda subjugada pelos instintos e possessividades da fase evolutiva subumana; afetividade superior = a da consciência policármica, lúcida quanto à interassistencialidade, dedicada à busca teática da megafraternidade.
Culturologia: a cultura da convivência familiar; a cultura da mediocridade; a cultura
da afetação.
Biologia. Há estudiosos considerando as emoções como sendo manifestações diferentes
dos sentimentos. As emoções são predominantemente biológicas, animalizadas. Os sentimentos
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constituem pensenizações vinculadas às emoções, contudo, entrando nas manifestações a racionalidade e o juízo autocrítico.
Sentimentos. Segundo a Evoluciologia, a afetividade vai sendo gradativamente superintendida pelo autodiscernimento mais profundo e constante, quando a conscin começa a dominar
as emoções dominadoras, instintos e impulsividades, gerados a partir do psicossoma, pelos sentimentos evoluídos derivados do paracorpo do autodiscernimento.
Modalidades. As emoções são mais adstritas ao corpo humano, ao energossoma e ao
psicossoma. A inteligência emocional é apenas unidade constituinte das 12 modalidades básicas
de inteligências da conscin, dentro do universo da Conscienciologia.
Inteligências. Sob a ótica da Holomaturologia, baseada no paracorpo do autodiscernimento, a inteligência emocional é inferior à inteligência propriamente intelectual, a caminho da
conquista consolidada da inteligência evolutiva.
Centragem. Pelos conceitos da Psicossomatologia, a afetividade é indispensável ao desenvolvimento natural da vida humana da consciex ressomada, daí porque, notadamente na puberdade, o carinho aconchegante do lar harmônico pode estruturar melhor a centragem da personalidade adulta bem formada.
Manifestações. Do ponto de vista da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem evolutiva, em resumo, as 3 manifestações fundamentais da personalidade a partir da afetividade:
1. Afetividade. A afetividade funciona melhor na egocarmalidade, na tacon e na miniproéxis.
2. Raciocinologia. A racionalidade atua melhor na grupocarmalidade, na megatares e na
maxiproéxis.
3. Autodiscernimentologia. O autodiscernimento trabalha melhor na policarmalidade,
na Cosmoeticologia e na dinamização da Evoluciologia.
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 afetividade, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aborrecimento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
04. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
05. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
06. Efusividade: Psicossomatologia; Neutro.
07. Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
08. Euforin: Psicossomatologia; Neutro.
09. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
11. Reação exagerada: Psicossomatologia; Nosográfico.
12. Satisfação ambígua: Psicossomatologia; Neutro.
13. Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.
14. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
15. Síndrome do ostracismo: Perdologia; Nosográfico.
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A ANÁLISE PROFUNDA DA PRÓPRIA AFETIVIDADE DIZ
RESPEITO A TODA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, JOVEM OU IDOSA, DE QUALQUER FORMAÇÃO CULTURAL
OU HOLOCURRÍCULO, AQUI OU ALI, HOJE E SEMPRE.
Questionologia. Qual a abrangência da questão da afetividade para você? A afetividade
ajuda mais ou prejudica a autevolução lúcida?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 305.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 369, 573, 580, 667, 675, 700, 714, 720, 727, 731 e 732.
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AFETIVIDADE DURADOURA
(DUPLOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A afetividade duradoura é o somatório de fatos experimentados e vivenciados a 2, diuturnamente, na forma de emoções e sentimentos, superando crises de crescimento
e potencializando a interassistencialidade duplista.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo afetividade deriva do idioma Latim, affectivus, “que exprime desejo; afetivo”. Surgiu no Século XVII. A palavra durar vem do mesmo idioma Latim, durare, “tornar duro; enrijecer; tornar resistente; permanecer”. Apareceu no Século XI.
Sinonimologia: 01. Afetividade prolongada. 02. Afetuosidade inalterada. 03. Afeição
estável. 04. Carinho permanente. 05. Emotividade mantida. 06. Convivialidade afetiva estendida. 07. Afeto contínuo. 08. Laço afetivo constante. 09. Apego prolongado. 10. Amor durável.
Neologia. As duas expressões compostas afetividade duradoura imatura e afetividade
duradoura madura são neologismos técnicos da Duplologia.
Antonimologia: 01. Afeto passageiro. 02. Afetividade fugaz. 03. Afeição efêmera.
04. Atimia. 05. Desprezo. 06. Indiferença. 07. Repulsão. 08. Desdém. 09. Desapreço. 10. Desafeição.
Estrangeirismologia: o living together; o getting along; o feedback interassistencial;
o upgrade afetivo; o Conviviarium; o status evolutivo dos parceiros duplistas; o turning point;
o finding the way out para superar os conflitos; o timing evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intercompreensão assistencial.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares caracterizando o tema: – Afetividade significa delicadeza. Amarremos laços afetivos. Elevemos nossa afetividade. Afeto: anticompetição amorosa. Somemos nossas afetividades. Amemos sem medo. Amar exige reciclagens.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoética; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene harmônico; o holopensene da convivência sadia; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a orientação
do pen nas manifestações pensênicas; o controle dos autopensenes; a capacidade de reestruturação dos autopensenes; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a afetividade duradoura; a carga da convivialidade dos duplistas; a dinâmica
das interrelações na dupla evolutiva; o convívio sob o mesmo teto; o ato de cuidar do parceiro da
dupla evolutiva; a acolhida mútua da heterocrítica; o exemplarismo cosmoético; o abertismo
consciencial; o atendimento das carências afetivas e sexuais próprias e do duplista; o ato de não
deixar a vida me levar; o tudo posso, mas nem tudo me convém; o passado como fonte de aprendizado; a afetividade forçada; a afetividade patológica; a solidão a 2; o isolacionismo; a sujeição
à aprovação do outro; a autoimagem sendo sustentada a qualquer preço; as dramatizações; as
justificativas; a autocorrupção; a Cronêmica como geradora de crises; os ganhos secundários na
vida a 2; o monoideísmo patológico e autassediador; as vitimizações; os mecanismos de defesa do
ego; as omissões deficitárias gerando interprisões grupocármicas; o medo da realidade; a saturação do nível da experiência anterior; a necessidade da retificação das condutas; a senha para a superação de crises; a ultrapassagem dos gargalos conviviais; a autossuperação; a resolução dos
conflitos duplistas com o uso do discernimento e da razão; o uso da criatividade para superar as
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crises; a autodeterminação realizadora; o monoideísmo cosmoético e sadio; o autodiscernimento
no ajuste das ações; o esforço recexológico; a renovação existencial; o abertismo à aprendizagem;
a capacidade de reestruturação da intencionalidade e autorganização consciencial, adaptando-se
ao desenvolvimento evolutivo e ações prioritárias no cotidiano da dupla evolutiva; a reavaliação
dos pensamentos automatizados influenciando o comportamento dos duplistas; a higiene consciencial; o controle da impulsividade; a mudança das interpretações negativas dos fatos do cotidiano; os valores pessoais embasadores das mudanças e da superação de crises; as atitudes positivas perante a vida; a atualização (upgrade) da imagem do duplista; o entendimento do tempo
do outro duplista sem o apressar; o incentivo como reconhecimento do esforço do outro à mudança; o abrir mão dos erros e falhas do parceiro; as concessões mútuas e menos exigências; o perdão
para a autolibertação; a mudança de hábitos, valores e rotinas; a melhora da qualidade de vida
e do bem-estar da dupla evolutiva alcançando a felicidade real em bases evolutivas cosmoéticas
e o completismo existencial a 2 (compléxis).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a relação paraprocedencial dos parceiros da dupla evolutiva; a prática da varredura energética da base intrafísica
dos duplistas; a megaeuforização a 2; os EVs conjuntos dos parceiros da dupla evolutiva; a cabeça energética da dupla evolutiva; as interrelações profundas da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);
a influência da dimensão extrafísica na vida a 2; a percepção das sincronicidades; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal; as avaliações pré-ressomáticas dos potenciais duplistas; os
compromissos firmados no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a sustentabilidade energética
a 2; a cosmovisão pessoal sobre a dinâmica da dupla evolutiva, abrangendo as múltiplas existências e dimensões, favorecida pelos experimentos intermissivos na parapsicoteca; as paracicatrizes
dos parceiros da dupla evolutiva; a convivência na parapercepção patológica a 2; o heterassédio
extrafísico por longo tempo a 2; o saldo multiexistencial conjunto dos erros e acertos a 2; a amparabilidade extrafísica conquistada a 2; as energias pacificadoras dos parceiros da dupla evolutiva; o cotejo entre as fichas evolutivas dos duplistas; a análise das holobiografias dos parceiros da
dupla evolutiva; a pacificação das emoções melhorando o padrão de energia dos duplistas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das proéxis potencializando o completismo de cada duplista; o sinergismo reflexão-mudança; o sinergismo vontade-determinação; o sinergismo vontade inquebrantável–esforço perseverante; o sinergismo das realizações interassistenciais duplistas; o sinergismo da quantidade com qualidade; o sinergismo dos autesforços evolutivos.
Principiologia: o princípio da evolução interconsciencial; o princípio essencial da megafraternidade; o princípio cosmoético de não se acumpliciar com o erro identificado; o princípio autossuperador de acumular aprendizados; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio da interassistencialidade vivenciado a 2; o princípio da afinidade interconsciencial;
o princípio sinérgico da conjugação de 2 afins resultar muito mais se comparado à soma simples
dos resultados de cada 1.
Codigologia: a teática do código duplista de Cosmoética (CDC); o código pessoal de
Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código de valores pessoais.
Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da interassistencialidade; a teoria da coevolução; a teoria e a prática do duplismo evolutivo; a teoria da evolução
através dos autesforços; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da coerência a 2.
Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva; a técnica da fórmula DD (diálogo-desinibição) entre os parceiros da dupla evolutiva aplicada à interação sexual-sentimental-intelectual-consciencial; a técnica da alcova blindada; a técnica da evitação do subcérebro abdominal;
a técnica da visão panorâmica; a técnica dos 10 valores pessoais básicos; a técnica das pequenas
tarefas diárias; a técnica da quebra dos condicionamentos (choque de valores); a técnica do
perdão; a técnica da atribuição de 3 qualidades (valorização do assistido); a técnica do sexo diário; a técnica da desdramatização emocional.
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Voluntariologia: o duplismo entrosado ao voluntariado tarístico das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado interassistencial na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio
Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos
Conscienciometrologistas.
Efeitologia: os efeitos do amadurecimento afetivo; os efeitos sazonais conviviológicos;
os efeitos da harmonização do circuito afetivo; o efeito halo da consolidação da dupla evolutiva;
o efeito halo da conduta exemplarista cosmoética; o efeito do senso apurado da sexualidade
sadia a 2; os efeitos da afetividade minimizando carências energéticas; o efeito potencializador
da evolução intercooperativa; os efeitos desintoxicantes do duplismo libertário no holopensene
doméstico; os efeitos profiláticos duradouros do afeto na dupla evolutiva; os efeitos da autoconfiança na capacidade pessoal de resolução das crises a 2; os efeitos dos homopensenes existentes
na empatia básica da afetividade duradoura.
Neossinapsologia: as crises de crescimento geradoras de neossinapses; as neossinapses
derivadas da aplicação das técnicas conscienciológicas; as neossinapses como decorrência do
omniquestionamento; as neossinapses advindas da Holomaturologia; as neossinapses derivadas
das tertúlias conscienciológicas; as neossinapses construídas na convivência prolífica a 2; as
neossinapses da Verponologia Conscienciológica.
Ciclologia: o ciclo da reeducação afetiva; o ciclo dos erros, acertos, reciclagens e autorretratações; o ciclo autoconscienciométrico; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a passagem para o ciclo evolutivo mentalsomático ocorrendo após a maturidade afetiva; o ciclo encontros-desencontros-reencontros; o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis.
Enumerologia: o amor; o cuidado; o apreço; a ternura; a delicadeza; a doçura; o desvelo.
Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio liberdade-responsabilidade; o convívio sadio pelo binômio admiração-discordância; o binômio afetividade-sexualidade; o fraternismo no binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio assistência-responsabilidade; o binômio autestima-megafraternidade; a interdependência entre a crise existencial ou saída da zona de conforto estacionária e o avanço evolutivo no binômio crise-crescimento; o binômio autodiscernimento-afetividade; o binômio
experiência-aprendizagem; o binômio ideal compartilhar amparadores–anular assediadores;
o binômio adversidade-superação.
Interaciologia: a interação primener–lua de mel; a interação gargalo operacional–crise
de crescimento funcional; a interação concessões mútuas na dupla evolutiva–concessões recíprocas na grupalidade sadia; a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação essencial
duplocarma-grupocarma; a interação conscin duplista–amparador extrafísico duplólogo; a interação duplismo–alcova blindada; a interação convergência-divergência; a interação necessidades mútuas–respeito mútuo.
Crescendologia: o crescendo da afetividade diuturna; o crescendo das autossuperações; o crescendo lucidez-interassistencialidade-evolução; o crescendo condição pré-duplista–
–condição duplista exitosa; o crescendo pesquisístico; o crescendo cognitivo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal.
Trinomiologia: o trinômio desrepressão-desinibição-diálogo; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio consciência lúci-
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da–evoluciólogo–duplista; o trinômio crise-reação-reerguimento; o trinômio discernimento-segurança-saúde.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio centrífugo Egocarmologia-Duplocarmologia-Grupocarmologia-Policarmologia; o polinômio decidir-atualizar-reciclar-reeducar; o polinômio pré-casal–casal incompleto–
–casal íntimo–casal parapsíquico; o polinômio autolucidez-autodiscernimento-heterolucidez-heterodiscernimento; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio vontade-intenção-definição-determinação; o polinômio autodiagnóstico-autoenfrentamento-autossuperação-eficácia autopesquisística.
Antagonismologia: o antagonismo afeição secular / desafeição secular; o antagonismo
afetividade madura / afetividade imatura; o antagonismo afetividade real / afetividade idealizada; o antagonismo decidofilia / decidofobia; o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo
afeição realista / paixonite aguda; o antagonismo vínculo consciencial / vínculo matrimonial;
o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo emoções aventurosas / sentimentos elevados; o antagonismo isolamento patológico a 2 / abertismo consciencial a 2.
Paradoxologia: o paradoxo existente no estresse positivo da crise de crescimento.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia;
a proexocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço a 2; a lei da reeducação afetiva; a lei da empatia;
a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade; as
leis da Proexologia; as leis básicas da evolução; a lei da afinidade interconsciencial; a lei de
causa e efeito; as leis dos direitos interconscienciais.
Filiologia: a voliciofilia; a decidofilia; a conviviofilia; a determinofilia; a evoluciofilia;
a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a racionofilia; a intencionofilia.
Fobiologia: a proexofobia; a determinofobia; a energofobia; a neofobia; a heterocriticofobia; a raciocinofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da autovitimização.
Mitologia: a desconstrução a 2 do mito das almas gêmeas; a desconstrução a 2 do mito
do amor romântico; a desconstrução do mito do príncipe encantado; o mito da afetividade sem
autoesforços; o mito do “e viveram felizes para sempre”; o mito da perfeição a 2; o mito do
pseudoamor idealizado, irracional e irreal; o mito cultural “amar é sofrer”.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a convivioteca; a despertoteca; a mentalsomatoteca; a determinoteca; a interassistencioteca; a duploteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Duplologia; a Duplocarmologia; a Evoluciologia; a Recexologia;
a Autovivenciologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Psicossomatologia; a Proexologia; a Holomaturologia; a Sexossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin afetiva; a dupla evolutiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentarista; o agente retrocognitor; o amparador intrafisico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o escritor; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o duplista; o duplólogo.
Femininologia: a acoplamentarista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafisica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a escritora; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a maxidissidente ideológico; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a duplista; a duplóloga.
Hominologia: o Homo sapiens duplologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens
affectuosus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens liberator.
V. Argumentologia
Exemplologia: afetividade duradoura imatura = a permeada de crises não superadas,
com predomínio de retrocessos evolutivos; afetividade duradoura madura = a permeada de superações comuns nas vivências diárias do serviço a 2, com o predomínio de episódios evolutivos
cosmoéticos e maturidade consciencial.
Culturologia: a cultura evoluída da Duplologia Cosmoética; a substituição da cultura
patológica da autovitimização pela cultura da interassistencialidade cosmoética; a cultura das
autopriorizações evolutivas; a cultura do autodessassédio.
Terapeuticologia. De acordo com a Paraprofilaxia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 providências práticas e inteligentes, promotoras da afetividade duradoura, quando admitidas pelos duplistas interessados:
01. Comunicologia: o exercício diário de compreender e ser compreendido a 2.
02. Conscienciometrologia: a dinâmica conscienciométrica a 2.
03. Consciencioterapia: a atividade consciencioterápica a 2.
04. Conviviologia: a sociabilidade evolutiva a 2.
05. Energossomatologia: o trabalho com as energias a 2.
06. Evoluciologia: a disponibilidade em aproveitar a oportunidade evolutiva a 2.
07. Experimentologia: a vivência do paradigma consciencial no dia a dia a 2.
08. Extrafisicologia: a priorização das realidades multidimensionais obtendo maior nível de autolucidez (cons) e autoconhecimento (holomaturidade) a 2.
09. Grupocarmologia: o exercício da grupalidade a 2.
10. Holocarmologia: o compromisso interconsciencial profundo firmado a 2.
11. Interassistenciologia: o exercício da assistencialidade a 2.
12. Mentalsomatologia: a frequência de cursos e leitura de livros conscienciológicos
a 2.
13. Parapercepciologia: a participação em dinâmicas parapsíquicas a 2.
14. Pensenologia: a melhoria do holopensene comum a 2.
15. Proexologia: as atividades e os trabalhos compartilhados para a execução da proéxis a 2.
16. Recexologia: a prática da recéxis a 2.
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 afetividade duradoura, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
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Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
Crescendo das autossuperações: Crescendologia; Homeostático.
Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
Crise pessoal: Evoluciologia; Neutro.
Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
Duplocarma: Duplocarmologia; Homeostático.
Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
Parceiro ideal: Duplologia; Homeostático.
Pentatlo duplista: Duplologia; Homeostático.
Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.

A AFETIVIDADE DURADOURA MANIFESTA INTELIGÊNCIA
EVOLUTIVA E HOLOMATURIDADE QUANDO OS DUPLISTAS
PROMOVEM, A 2, AUTOSSUPERAÇÕES CONSCIENCIAIS
COSMOÉTICAS E INTERASSISTENCIAIS, DIUTURNAMENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, duplista, está disposto(a) a vivenciar a afetividade duradoura? Qual atitude você tem tomado para isso?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático Sobre a Afetividade; apres. Daniel
Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. da 1 a edição Marina Thomaz; 354 p.; 11 caps.; 20 cenografias; 1 entrevistas; 56 enus.;
2 escalas; 3 esquemas; 72 filmes; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 índice de expressões e ditos populares; 25 infografias; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; glos. 86 termos; 224 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.
rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 56, 78, 95, 108, 141, 149, 186, 191
e 205.
2. Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 26 a 28.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapensenes
trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR;
2009; páginas 98, 102 e 154.

V. T. S.
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AFETIVIDADE NA TERCEIRA
(EVOLUCIOLOGIA)

IDADE

I. Conformática
Definologia. A afetividade na terceira idade é o sentimento saudável de interesse mútuo
entre conscins, homens e mulheres, dispostos a vivenciar e manter relacionamento estável e produtivo, com base nos princípios libertários da interassistencialidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo afetividade deriva do idioma Latim, affectivus, “que exprime desejo; afetivo”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo terceiro vem do mesmo idioma Latim, tertiarius,
“que contém um terço; terceiro”. A palavra idade é de origem controversa. Apareceu no Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Afetividade entre gerontes. 2. Interesse afetivo na maturidade.
Neologia. As duas expressões compostas afetividade primária na terceira idade e afetividade avançada na terceira idade são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Celibato na terceira idade. 2. Imaturidade afetiva entre idosos.
3. Modismo da ficação entre idosos.
Estrangerismologia: o modus vivendi do duplismo na terceira idade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade sadia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Vivendo e aprendendo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a holopensenidade interassistencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
harmonopensenes; a harmonopensenidade; os neopensenes de duplismo; a neopensenidade.
Fatologia: a afetividade na terceira idade; a vivência da interassistência no duplismo tardio; a possibilidade do relacionamento diferenciado na terceira idade; a preferência de homens
maduros por mulheres jovens; a preferência de mulheres maduras por homens jovens; a viuvez
eterna; a experiência mal sucedida em relacionamento anterior; a incapacidade física de manter
a vida sexossomática; a incapacidade afetiva de manter relacionamento estável; a incapacidade de
receber e dar atenção; o limite em tocar ou ser tocado; a liberdade de não querer relacionamentos
fixos; a intromissão dos filhos nos relacionamentos dos genitores; o fato de haver mais viúvas em
relação a viúvos; o alto número de dessoma prematura dos homens; a concessão ao invés da submissão; a informação técnico-científica sobre a possibilidade da vida afetivo-sexual na terceira
idade; a capacidade afetiva de recomeçar a vida com outra pessoa; o enriquecimento na troca de
experiências de vida; as descobertas a 2 na terceira idade; o campanheirismo na saúde e na doença; o incentivo recíproco nos projetos individuais; o novo relacionamento trazendo novo aprendizado, novo direcionamento e novos interesses na vida; as neoconquistas a 2; a construção de relacionamento da dupla evolutiva (DE) na terceira idade; o treino para a dupla evolutiva da próxima
ressoma; os projetos proexológicos da próxima vida intrafísica; os encontros de destino; a teaticidade da interassistência; o desenvolvimento do universalismo; a possibilidade da megagescon
a 4 mãos, mesmo em idade avançada; a inteligência longeva aplicada a colheitas evolutivas promissoras; o compléxis da proéxis a menor; a cirurgia de destino a 2.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os íncubos e súcubos vampirizando viúvos e viúvas; os sonhos eróticos falseando as necessidades fisiológicas;
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a aproximação dos amparadores extrafísicos aos novos duplistas convictos; o exercício da clarividência facial na profilaxia do casal; o desassédio dos parceiros.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo macho-fêmea; o sinergismo entre pares; o sinergismo na
alcova blindada; o sinergismo mentalsoma ginossomático–mentalsoma androssomático; o sinergismo inteligência evolutiva–inteligência longeva.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio do duplismo; o princípio
da interassistencialidade; o princípio do homem animal gregário; o princípio dar-receber;
o princípio da descrença (PD); o princípio de o maxifraternismo iniciar a 2.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando o relacionamento.
Teoriologia: a teoria de sempre ser tempo para começar; a teoria da autoconsciencioterapia; a teoria da boa convivência; a teoria do trabalho a 4 mãos render mais; a teoria da convivialidade sadia.
Tecnologia: as técnicas de exercitar a memória; a técnica da recéxis; a técnica de mais
1 ano de vida intrafísica; a técnica do espelho; a técnica do autoinventário antes de assumir
o novo parceiro; a técnica da vidência facial desassediadora; a técnica da tenepes; a técnica da
dupla evolutiva perdurando na quarta idade; a técnica do EV a 2; a técnica do arco voltaico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da
Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dupla Evolutiva; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Retrocogniciologia;
o Colégio Invisível da Programação Existencial; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio
Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito saudável do companherismo; o efeito holossomático da sexualidade
para a terceira idade; o efeito de dividir o tempo com outra pessoa; o efeito da vida a 2; o efeito
prático da interassistencialidade; o efeito do novo relacionamento na perspectiva dos filhos;
o efeito mentalsomático das pesquisas a 2; o efeito das conquistas a 2; o efeito do aprimoramento da convivialidade; o efeito de abrir mão de espaço para o outro.
Neossinapsologia: as neossinapses da dupla evolutiva para a próxima ressoma.
Ciclologia: o ciclo benéfico das concessões; o ciclo multiexistencial.
Binomiologia: o binômio velhice-solidão; o binômio afetividade-depressão; o binômio
aposentadoria-improdutividade; o binômio admiração-discordância; o binômio resiliência-traforismo; o binômio empatia-afetividade; o binômio confiança-diálogo; o binômio amor doador–receptividade; o binômio receber-agradecer.
Interaciologia: a interação mente-corpo; a interação mentalsomática; a interação energética na técnica assim-desassim para o desassédio mútuo; a interação no voluntariado; a interação nas dinâmicas parapsíquicas da CCCI; a interação nas rotinas úteis.
Crescendologia: o crescendo moréxis-reproéxis-maximoréxis.
Trinomiologia: o trinômio pré-serenão vulgar–vivência da Cosmoética no duplismo–
–produções proexológicas;o trinômio empatia–simpatia–amizade profícua; o trinômio cumplicidade-harmonia-produtividade; o trinômio respeito–cosmoética–casal completo; o trinômio compromisso–seriedade–aproveitamento do tempo; o trinômio semear-plantar-colher; o trinômio
motivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio liberdade de escolha–amar-se–se deixar amar–assistir–
–evoluir.
Antagonismologia: o antagonismo homem / mulher; o antagonismo bom humor / ranzinzice; o antagonismo duplismo / concubinato; o antagonismo aproveitamento do tempo proexológico / desperdício de tempo em excursões consumistas; o antagonismo recéxis a 2 / aposenta-
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doria enfadonha; o antagonismo mudança intraconsciencial / mudança de casa; o antagonismo
projeções conjuntas / noites pesadelares conjuntas; o antagonismo humor saudável / indisposição passageira; o antagonismo (verbal) eu posso, eu faço, eu fiz / nós fazemos, nós vamos fazer.
Paradoxologia: o paradoxo de a ausência de assinatura de papéis, testemunhas e registro em cartório gerar compromisso maior entre os conscienciólogos.
Politicologia: a meritocracia; a democracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a conviviocracia; a pesquisocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da empatia; a lei da afinidade interconsciencial;
a lei do maior esforço evolutivo aplicada à proposta de duplistas na terceira idade; a instituição de
1o de outubro como sendo Dia do Idoso (Lei N. 11.443, de 28.12.2006); o Estatuto do Idoso (Lei
N. 10.741 / 2003).
Filiologia: a homofilia; a adaptaciofilia; a autocriticofilia; a comunicofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a homofobia; a neofobia; a ginofobia; a androfobia; a assistenciofobia; a criticofobia; a afefobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome de Cinderela; a síndrome de Peter Pan; a síndrome de Narciso; a síndrome de Electra; a síndrome do infantilismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a mania de querer ser casta; a mania de se achar o garanhão do pedaço;
a mania de viver só; a mania de se achar autossuficiente; a mania de querer decidir em função do
outro; a mania da conquista pela conquista; a mania de fazer sedução holochacral; a mania de
querer agradar a qualquer custo; a mania de querer dar a última palavra.
Mitologia: o mito da inutilidade do idoso; o mito da pouca criatividade do idoso; o mito
da incapacidade de novas sinapses; o mito da assexualidade; o mito do amor perfeito; o mito das
almas gêmeas; o mito do primeiro amor; o mito do parceiro perfeito; o mito do marido igual ao
pai.
Holotecologia: a gerontoteca; a somatoteca; a sexoteca; a ressomatoteca; a ginoteca;
a androteca; a convivioteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Gerontologia; a Autoproexologia; a Holossomatologia; a Autodiscernimentologia; a Adaptaciologia; a Androssomatologia; a Conviviologia;
a Ginossomatologia; a Harmoniologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin na meia-idade; a conscin na terceira idade; a conscin de
vanguarda; o casal incompleto; o casal completo; a minipeça interassistencial; a conscin intermissivista.
Masculinologia: o homem maduro; o viúvo; o divorciado; o solteirão; o marido; o namorador; o melhor amigo; o pré-serenão vulgar; o candidato assumido à duplista na terceira idade; o voluntário da Conscienciologia.
Femininologia: a mulher madura; a viúva; a divorciada; a solteirona; a esposa; a namoradeira; a melhor amiga; a pré-serenona vulgar; a candidata assumida ao duplista na terceira idade; a voluntária da Conscienciologia.
Hominologia: o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens omniperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo
sapiens interassistentialis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: afetividade primária na terceira idade = a relação afetiva sem comprometimento ou vínculo definido; afetividade avançada na terceira idade = a relação afetiva entre
os parceiros com vínculo definido pelo duplismo evolutivo.
Culturologia: a cultura da longevidade com maturidade podendo gerar lucros proexológicos.
4
Estatisticologia. A expectativa média de vida do brasileiro aumentou em 25,4 anos, entre 1960 e 2010, passando de 48 para 73,4 anos, de acordo com os dados do Censo 2010 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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 afetividade na terceira idade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
03. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Antienvelhecimento cerebral: Gerontocerebrologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
07. Colheita intrafísica: Evoluciologia; Homeostático.
08. Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
09. Inteligência longeva: Somatologia; Neutro.
10. Jovialidade sem idade: Temperamentologia; Homeostático.
11. Longevidade produtiva: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Menopausa evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Mito do amor romântico: Psicossomatologia; Neutro.
14. Rejuvenescimento consciencial: Paracerebrologia; Homeostático.
15. Velhice assumida: Autodiscernimentologia; Homeostático.

A AFETIVIDADE SADIA E PRODUTIVA DO DUPLISMO
ENTRE CONSCINS LONGEVAS OCASIONA A OPORTUNIDADE DE MELHOR APRENDIZADO INTERASSISTENCIAL,
PODENDO ATÉ FACULTAR A COLHEITA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sendo longevo(a), se sente em condições holossomáticas favoráveis a relacionamento promissor a 2? Tal ideia é constrangedora ou exequível?
Filmografia Específica:
1. Alguém tem que Ceder. Título Original: Something's Gotta Give. País: USA; Data:2003. Duração: 89
min. Gênero: Comédia Romântica. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em
DVD). Direção / Produção & Roteiro: Nancy Meyers. Elenco: Jack Nicholson; Diane Keaton; Keanu Reeves; Frances
Mc Dormand; Amanda Peet; Jon Favreau; Paul Michael Glaser; Rachel Ticotin; & Peter Spears. Música: Hans Zimmer.
Cinematografia: Michael Ballhaus. Edição: Joe Hutshing. Estúdio: Waverly Films. Distribuidora: Columbia Pictures;
& Warner Bros. Sinopse: Harry Sanborn (Jack Nicholson) é executivo no ramo da música e namora a jovem Marin
(Amanda Peet). Harry e Marin decidem ir até a casa de praia da mãe dela, Erica (Diane Keaton), para visitá-la. Lá Harry
sofre parada cardíaca, ficando sob os cuidados de Erica e de Julian (Keanu Reeves), o jovem médico local. Aos poucos
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Harry percebe o próprio interesse em Erica, mas tenta esconder os sentimentos. Julian também sente atração pela escritora, tornando-se rival de Harry.
2. Dona Flor e seus Dois Maridos. Título Original: Dona Flor e seus Dois Maridos. País: Brasil. Data:1976. Duração: 110 min. Gênero: Comédia. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção: Bruno Barreto. Elenco:
Sonia Branga; José Wilker; Mauro Mendonça; Nelson Xavier; Nelson Dantas; Rui Resende; Mario Gusmão; Dinorah
Brillanti; Francisco Dantas; Alvaro Freire; & Wilson Mello. Produção: Luiz Carlos Barreto, Newton Rique. Roteiro:
Bruno Barreto; Eduardo Coutinho; & Leopoldo Serran. Fotografia: Murilo Salles. Música: Francis Hime; & Chico
Buarque de Holanda. Edição: Raimundo Higino. Companhia: Carnaval Unifilm; & Cia Serrador. Distrituidora:
Embrafilme. Outros dados: Com base no romance Dona Flor e seus dois Maridos de Jorge Amado. Sinopses: Durante
o carnaval de 1943 na Bahia, Vadinho (José Wilker), mulherengo e jogador inveterado, morre repentinamente e a mulher,
Dona Flor (Sônia Braga), fica inconsolável, pois apesar dele ter vários defeitos era excelente amante. Logo Dona Flor se
casa com Teodoro Madureira (Mauro Mendonça), farmacêutico recatado e pacífico da cidade. Com saudades do antigo
marido, Dona Flor acaba causando o retorno dele em espírito. Isso deixa a mulher em dúvida sem saber como fazer com
os dois maridos dividindo o próprio leito.
3. Elsa & Fred. Título Original: Elsa y Fred. País: Argentina. Data: 2005. Duração: 108 min. Gênero:
Comédia Romântica. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD).
Direção: Marcos Carnevale. Elenco: China Zorrilla; Manuel Alexandre; Blanca Portillo; Novoa Frederico Luppi; José
Ángel Egido; Gonzalo Urtizberéa; Omar Muñoz; Carlos Alvarez; Fanny Gautier; & Roberto Carnaghi. Produção: José
Antonio Félez. Direção de Arte: Satur Idarreta. Roteiro: Marcos Carnevale; Marcela Guerty; & Lily Ann Martin. Fotografia: Juan Carlos Gómez. Música: Lito Vitale. Edição: Nacho Ruiz Capillas. Distribuidora: Columbia TriStar Films
de Argentina; & Paris Filmes Sinopse: Elsa y Fred é o filme sobre o amor na terceira idade. Elsa (China Zorrilla), senhora, vizinha, divertida, imprevisível, de espírito adolescente conhecedora do triste e quieto Fred (Manuel Alexandre)
quando se torna o vizinho ao perder a esposa. Métodico e apegado à rotina durante toda a vida com a organizada esposa
falecida. Fred é tocado por Elsa, quando entra na vida íntima e ensina o prazer de viver.
4. Um Amor de Vizinha. Titulo Original: And so it goes. País: EUA. Data: 2014. Duração: 94 min. Gênero: Comédia Romântica. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Rob Reiner. Elenco: Michael
Douglas; Diane Keaton; Sterling Jerins; Annie Parisse; Frances Sternhagen; Rob Reiner; David Aaron Baker;
& Theo Stockman. Podução: Envisio Entertaiment Corporation. Coprodução: Rob Reiner. Diretor de Produção: Mark
Damon. Fotografia: Reed Morano. Música: Mark Shaiman. Companhia: Castle Rock Entertaiment. Distribuidora:
Playarte Pictures. Sinopse: Oren (Michael Douglas), corretor de imóveis egocêntrico e ranzinza vive tranquilamente até
o filho, com quem não fala há anos, solicitar ajuda e cuidados para a filha, por algum tempo. Sem a menor vontade ou
ideia de como proceder com a criança desconhecida, pede ajuda à vizinha Leah (Diane Keaton) para cuidar da menina Sarah (Sterling Jerins). Enquanto isso, resolve investigar porque o filho tem de se ausentar por tanto tempo e quem é a mãe
da neta.
Bibliografia Específica:
1. Steiner, Alexander, & Oderich, Cecília; Blindagem Energética de Ambientes; Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 44; 2 E-mails; 2 enus.; 3 refs.; International Academy of Consciousness (IAC);
Evoramonte; Portugal; April, 2009; páginas 359 a 367.
2. Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212 p.; 40 caps.; 15 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 8, 9,11, 12, 14, 18, 20,
38, 41, 43, 44, 46, 59, 63, 70, 121 e 126.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;
& Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 44 a 46,
102 e 122.
4. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 24, 36 a 38 e 81.
Webgrafia Específica:
1. Bernstein, Tony; Sexualidade na Terceira Idade; Artigo; 1 foto; 1 gráf.; 1 ilus.; Seção: Diálogo Aberto;
disponível em: <http://www.portalterceiraidade.org.br./dialogo_aberto/sexualidade_3i/index.htm>; acesso em: 11.03.15;
18h12.
2. Correio Brasiliense; IBGE Registra o Aumento de Casamentos entre Pessoas da Terceira Idade;
18.09.13; 16h28; disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/09/18/interna_cidades
df,388855/ibge-registra-aumento-de-casamentos-entre-pessoas-da-terceira-idade.shtml >; acesso em: 11.03.15; 18h02.
3. Francisco, Cléo; Romance na Terceira Idade ajuda a Manter Saúde Emocional e Física; 28.12.12; 07h;
2 fotos; 1 ilus.; 1 tab.; disponível em: <http://mulher.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2012/02/28/romance-naterceira-idade-ajuda-a-manter-saude-emocional-e-fisica.htm>; acesso em: 12.03.15; 9h42.
4. IBGE; Dia Nacional do Idoso; 1 ilus.; disponível em: <http://7a12.ibge.gov.br/voce-sabia/calendario7a12/event/44-dia-nacional-do-idoso>; acesso em: 12.03.15; 10h20.
5. Lemos, Daniela de; et al.; Velhice; Artigo; 1 enu.; 9 refs.; disponível em: <http://www.ufrgs.br/e-psico/
subjetivacao/tempo/velhice-texto.html>; acesso em: 12.03.15; 19h.
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6. Lima, Roberta de Abreu; O Recomeço depois dos 60; Veja.com; Seção: Demografia; Ed. 2.161; 2 fotos;
21.04.2010; disponível em: <http://veja.abril.com.br/210410/recomeco-depois-60-p-112.shtml>; aceso em: 08.04.15;
22h32.
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AFINIDADE COGNITIVA
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A afinidade cognitiva é a empatia e a autocompreensão imediatas de alguém quanto a determinado constructo ou corpo de ideias aceito, logo de início, com convicção
teórica (1%), a fim de chegar mais tarde, por meio de autexperimentos (99%, Autopesquisologia),
à convicção vivencial (Teaticologia) em definitivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo afinidade vem do idioma Latim, affinitas, “vizinhança; proximidade; parentesco por afinidade; semelhança”. Surgiu no Século XV. O vocábulo cognitivo deriva
também do idioma Latim, cognitum, supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento;
aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Empatia cognitiva. 2. Afinidade intelectual. 3. Simpatia intelectiva.
4. Assimilação intelectiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo afim: afinada; afinado; afínico; afinidade; afinização.
Neologia. As 4 expressões compostas afinidade cognitiva, miniafinidade cognitiva, maxiafinidade cognitiva e megaafinidade cognitiva são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Antipatia cognitiva. 2. Antipatia afetiva. 3. Afinidade afetiva (propriamente dita).
Estrangeirismologia: o rapport mentalsomático; a open mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o abertismo autopensênico; a autopensenização carregada no pen; os ortopensenes; a ortopensenidade pessoal; o holopensene pessoal predisponente à intelectualidade
pesquisística; a homopensenidade; os homopensenes; a autafinidade pensênica; a autorreceptividade aos neopensenes.
Fatologia: a afinidade cognitiva; a afinidade cognitiva prática; o conceptáculo cognitivo;
a autocompreensibilidade; a empatia ideológica à primeira vista; a atratividade; a propensão;
a identificação ideológica, máxima, íntima; a megaempatia; a força centrífuga das ideias; o chamariz; o interesse; o fascínio ideológico; a ideia-chave desencadeante; a ideia pura; a intuição;
a inspiração; o limite da afinidade cognitiva; a intelecção profunda; as ideias inatas; o vínculo
consciencial; o autocomprometimento com a ideia; o voluntariado; a inteligência evolutiva (IE);
o respeito ao nível evolutivo alheio; o trafor do cognopolita, homem ou mulher; a eumatia pessoal; a autoconsciencialidade megacognitiva; o abertismo consciencial; a inclinação intelectual;
a vinculação intelectual; o acolhimento pessoal à neoideia; o taquipsiquismo; a autopesquisa espontânea; o tirocínio intelectual; a hiperacuidade; a música de ouvido; a holodisponibilidade intelectiva; a serendipitia; a autonutrição informacional; a acurácia pessoal do senso quanto ao novo;
o reparo supervígil; o arrazoamento introspectivo; a recuperação dos cons magnos; os polos
conscienciais cognitivos; a competência cognitiva pessoal.
Parafatologia: a assimilação simpática (assim); o parafenômeno; a autoparapercepção;
a psicometrização de objetos pertinentes; as autorretrocognições; a primener predisponente; a lógica
interdimensional; a autoconscientização multidimensional (AM); a sinalética parapsíquica pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo catalítico evolutivo; o sinergismo das ideias afins.
Principiologia: o princípio da afinidade.
Codigologia: o código evolutivo dos intermissivistas.
Teoriologia: a teoria da serialidade das vidas sucessivas; a teoria da recuperação das
unidades de lucidez (cons).
Tecnologia: as técnicas evolutivas avançadas da Conscienciologia na condição de reflexos intrafisicos dos estudos dos Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos.
Voluntariologia: os voluntários especialistas intermissivistas da Holoteca do CEAEC.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parageneticologia.
Efeitologia: o efeito das afinidades cognitivas nos momentos críticos de destino.
Enumerologia: o artigo de acesso; a palestra indicadora; o ensaio; o curso; a tese; o manual; o tratado.
Interaciologia: a interação de interesses; a interação força centrífuga de atração–força
centrípeta de rendição à verpon.
Crescendologia: o crescendo ideias inatas–cons magnos.
Trinomiologia: o trinômio autovivência-sincronia-pacto; o trinômio simpatia-sintonia-sinergia.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da sincronicidade.
Filiologia: a neofilia; a bibliofilia; a ideofilia; a parapsicofilia; a gnosiofilia.
Sindromologia: a síndrome de Stendhal.
Holotecologia: a cognoteca; a ideoteca; a sincronoteca; a mentalsomatoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Holomnemônica; a Parageneticologia; a Experimentologia; a Cosmovisiologia; a Heuristicologia; a Conviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a pessoa eumática; a personalidade antenada; a prole mentalsomática; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cognopolita; o intermissivista; o agente retrocognitor; o buscador-borboleta; o acoplamentista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o comunicólogo; o reeducador; o escritor; o erudito; o polímata; o evoluciente; o formador de opinião; o intelectual; o maxidissidente ideológico; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata;
o voluntário; o assimilador intelectual; o prospector de neoverpons; o antenado mentalsomático.
Femininologia: a cognopolita; a intermissivista; a agente retrocognitora; a buscadora-borboleta; a acoplamentista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a comunicóloga; a reeducadora; a escritora; a erudita; a polímata; a evoluciente; a formadora de opinião; a intelectual;
a maxidissidente ideológica; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a assimiladora intelectual; a prospectora de neoverpons; a antenada mentalsomática.
Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens polymathicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniafinidade cognitiva = a aproximação simples, teórica, da pessoa
apenas simpatizante de determinada ideologia; maxiafinidade cognitiva = o interesse esporádico,
diletante, da personalidade por certa ideologia; megaafinidade cognitiva = a vivência da conscin
teática dedicada abnegadamente à teoria e à prática de corpo específico de ideias.
Catalisologia. Considerando o universo da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 agentes catalíticos atuantes nas ocorrências das afinidades cognitivas, em geral, dentro das áreas de pesquisas da Conscienciologia:
01. Cipriene: o ciclo de primaveras energéticas pessoais.
02. Curso Intermissivo (CI): pré-ressomático.
03. Holopensene: pessoal predominantemente intelectual.
04. Ideia-chave: por exemplo, o princípio da descrença, a Cosmoeticologia.
05. Inteligência evolutiva (IE): em nível elevado.
06. Maxiproéxis: pessoal, consciente, em andamento.
07. Parapsiquismo: pessoal, com a sinalética energética e parapsíquica atuante.
08. Pesquisa: pessoal, em área técnica similar.
09. Retrocognições: pessoais, sadias.
10. Tenepessismo: a prática interassistencial, pessoal, diária.
Taxologia. No âmbito da Consciencioterapia, as afinidades cognitivas podem ser classificadas, por exemplo, em duas categorias básicas:
1. Sadia: hígida ou cosmoética; a afinidade cognitiva com o pacifismo.
2. Doentia: patológica ou anticosmoética; a afinidade cognitiva com o belicismo.
Posturas. Segundo a Parapatologia, os excessos doentios da afinidade cognitiva podem
surgir quando a conscin esquece ou menospreza as posturas racionais geradas por 5 disciplinas
fundamentais do universo do autodiscernimento, aqui dispostas na ordem alfabética:
1. Autocoerenciologia.
2. Autocriteriologia.
3. Autocriticologia.
4. Autodescrenciologia.
5. Autopriorologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a afinidade cognitiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
5. Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
6. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
7. Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.
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A AFINIDADE COGNITIVA ESPONTÂNEA DA CONSCIN
COM OS TEXTOS DA CONSCIENCIOLOGIA, ALÉM DE SUGERIR SER A MESMA INTERMISSIVISTA, EVIDENCIA
ALGUM PATAMAR DE INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA INATA.
Questionologia. Como reage você à ideia da afinidade cognitiva? Algum fato de afinidade cognitiva marcante já ocorreu com você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 424.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 328, 329 e 458.
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AFISIOLOGIA
(PARAFISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Afisiologia é a Ciência aplicada ao estudo da condição funcional da consciex depois de passar pela segunda dessoma (bitanatose) e se encontrar lúcida com a recuperação
da hiperacuidade (cons e anticons), capaz de se manifestar extrafisicamente com o psicossoma livre, sem as influências animais das funções e dos instintos (Genética) do soma, mas tão somente
com a Parageneticologia e a Parafisiologia do psicossoma e do mentalsoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo a deriva do idioma Grego, a, “negação; privação”. O termo fisiologia vem do idioma Latim, physiologia, “as Ciências Naturais; a Física”, e este do idioma Grego,
phusiología, “investigação sobre as coisas da Natureza”. Surgiu em 1612.
Sinonimologia: 1. Parafisiologia assomática. 2. Vivência assomática. 3. Parafisiologia
rudimentar.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo afisiologia:
afisiológica; afisiológico; maxiafisiologia; miniafisiologia.
Eufemismologia. O eufemismo mais comum, folclórico, aplicado à Afisiologia é a sentença: – Os anjos não têm sexo.
Neologia. Os 3 vocábulos Afisiologia, Miniafisiologia e Maxiafisiologia são neologismos técnicos da Parafisiologia.
Antonimologia: 1. Fisiologia (soma, conscin). 2. Antifisiologia (homossexualismo).
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à extrafisicalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida (PL); os ortopensenes;
a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: os cons magnos; a hiperacuidade; a autolucidez máxima.
Parafatologia: a segunda dessoma; a vida extrafísica sadia; a paraprocedência pessoal;
a autodesenvoltura extrafísica; a volitação extrafísica; a paratelepatia; o rejuvenescimento do paravisual psicossômico; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mentalsoma-psicossoma.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da primazia do veículo consciencial mais evoluído.
Codigologia: o Código de Ética Extrafísico.
Teoriologia: a teoria da tritanatose.
Tecnologia: as técnicas projetivas da consciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Parabiologia; o Colégio
Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da
Psicossomatologia.
Efeitologia: o efeito da plasticidade psicossômica.
Neossinapsologia: o primado das parassinapses delineando as neossinapses.
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Crescendologia: o crescendo arcabouço paragenético–instrumentação parafisiológica.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: as leis da Parageneticologia.
Holotecologia: a fisiologoteca; a geneticoteca; a intermissioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Afisiologia; a Fisiologia; a Parafisiologia; a Biologia; a Parabiologia; a Psicossomatologia; a Holomaturologia; a Paracerebrologia; a Neurofisiologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Sociexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciex; a consciex lúcida; a consciex depois da segunda dessoma.
Masculinologia: a consciex com visual viril.
Femininologia: a consciex com visual feminino.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Miniafisiologia = a dessomaticidade; Maxiafisiologia = a psicossomaticidade.
Sutileza. A chave da Afisiologia da consciex está na expansão da lucidez ou na autoconsciencialidade.
Ambiguidade. Infelizmente, a Afisiologia ainda é conduta-exceção entre as consciexes
do hospital-escola da Terra.
Teática. A teática mais avançada na extrafisicalidade (Paratecnologia) é aquela baseada
na afisiologia das consciexes.
Autodiscernimento. De acordo com a Assistenciologia, a Afisiologia conduz a consciex
lúcida ao entendimento mais profundo e à vivência sem dificuldade dos princípios evoluídos da
maturidade, por exemplo, a megafraternidade, o policarma, a tares e o sacrifício pessoal, quando
racional, a partir do autodiscernimento na mais ampla expressão.
Paracivilização. No universo da Extrafisicologia, a afisiologia somática e psicossomática é a base da Paracivilização e do Paradireito das consciexes mais lúcidas.
Assexualidade. Quanto à Holomaturologia, a afisiologia das consciexes é a maior evidência prática, na Extrafisicologia, no atual nível evolutivo de todos, pois a consciência não tem
sexo, recurso exclusivo do soma funcionando com as energias conscienciais do energossoma.
Patamar. Segundo a Holossomatologia, a Afisiologia ocorre em nível superior à Fisiologia do soma, à Antifisiologia e à Parafisiologia, quando primária, estando, portanto, em patamar superior a esta.
Euforex. Pela Intermissiologia, o primeiro sinal da vivência plena da Afisiologia pela
consciex é o surgimento, no próprio microuniverso consciencial, da euforex leve, mas irreprimível.
Elevação. Dentro da Mentalsomatologia, a Afisiologia elimina todas as crises íntimas,
conflitos arraigados ou estigmas profundos da consciência, quando de bases emocionaloides, fazendo desaparecer as emoções não dominadas, ou dominadoras, e colocando no lugar os sentimentos elevados já dominados sem dificuldade.
Princípios. A partir da Parabiologia, a consciex afisiológica quanto ao soma, se expressa sem qualquer influência da Biologia, atuando com os princípios parabiológicos.
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Voliciologia. Conforme a Parageneticologia, a Afisiologia abre e implanta o domínio
pleno, paragenético, da vontade sobre a estrutura psicossomática da consciex, por si própria.
Paramimeses. A Genética, então, desaparece de vez para ela, mesmo as paramimeses
quanto às influências das funções do último retrossoma na extrafisicalidade, condições ocorridas
com bilhões de consciexes energívoras, parapsicóticas, pós-dessomáticas, e, neste caso, não retornam nem refluem na autopensenidade.
Conceito. Do ponto de vista da Paraneurologia, é fácil de se apreender o conceito da
Afisiologia. Se desaparecem para sempre os neurônios e sinapses da Neurologia, somente a disciplina intraconsciencial permite à consciex continuar pensenizando ao modo da antiga condição
de conscin.
Neofobia. Se esta consciex se conscientiza do novo estado, insistir com o passado recente torna-se tolice. Contudo, isso acontece em função da neofobia. Por aí se vê o poder impressionante da neofobia atuante na evolução consciente.
Nível. Pelos conceitos da Parapatologia, todas as consciexes, quando passaram pela segunda dessoma, deveriam ser afisiológicas quanto ao soma. Quando isso não acontece – condição
do maior contingente de consciexes na paratroposfera terrestre –, denuncia o nível evolutivo
medíocre ou parapatológico.
Condições. Perante a Pensenologia, a Afisiologia predispõe o surgimento dentro da
autopensenidade da consciex de 3 condições evoluídas:
1. Cosmopensenidade. O fenômeno da cosmoconsciência (cosmopensenes) de modo
menos laborioso.
2. Ortopensenidade. A predominância contínua dos ortopensenes, os pensamentos retilíneos, lógicos, racionais e altamente cosmoéticos.
3. Materpensenidade. A obtenção do materpensene – matriz da pensenidade, princípio
diretor da consciência –, dentro do holopensene ou atmosfera pessoal, assentado em parapensenes sem laivos da patopensenidade.
Paracerebrologia. Sob a ótica da Psicossomatologia, o paracérebro, quando a consciex
se torna afisiológica em relação ao soma, deixa de sofrer as influências patológicas do último retrocérebro utilizado pela consciência na derradeira existência intrafísica.
Autoconsciencialidade. Tendo em vista a Serenologia, a Afisiologia é a condição natural dos Serenões, dos evoluciólogos, dos seres despertos e até dos amparadores de alto nível de
lucidez, quando na extrafisicalidade, vivendo no estado de consciexes mais autoconscientes.
Eunuquismo. Através da Sexossomatologia, a conscin, mulher ou homem vivendo, por
exemplo, durante 3 anos sem praticar o sexo e tornando-se eunuca do ponto de vista consciencial,
exerce mero arremedo temporário da Afisiologia quanto ao soma, mantendo, assim, o sexochacra
(androchacra, ginochacra) morto. Contudo, tal atitude, importa enfatizar, é condição antifisiológica ou patológica.
Holomnemônica. No âmbito da Somatologia, a Afisiologia (somática) coloca a consciex
liberta dos estigmas somáticos, instintos e fobias, a partir da eliminação das conexões holochacrais no corpo humano e das conexões holochacrais do psicossoma, com a recaptura profunda da
holomemória, da inteligência evolutiva (IE) e da autoconsciencialidade quanto ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Afisiologia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
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3.
4.
5.
6.
7.
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Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.

A AFISIOLOGIA É DISCIPLINA FUNDAMENTAL DOS
CURSOS INTERMISSIVOS (CIS), CONDIÇÃO SEM A QUAL
AS CONSCIEXES TERIAM DIFICULDADES IMENSAS PARA
ENTENDER AS DEMAIS MATÉRIAS ALI PESQUISADAS.
Questionologia. Você já tem noção exata da segunda morte e, consequentemente, da
Afisiologia? Vê importância na compreensão dessa realidade para o futuro imediato?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Afisiologia; Parafisiologia; Boletins de Conscienciologia; Anuário; Vol. 3; N. 1: Boletim
37; CEAEC Editora; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Dezembro, 2001; páginas 14 e 15.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 292
e 331.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 153 e 155.
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ÁFRICA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A África é o segundo maior continente da Terra, situado entre o Oceano Índico e o Mar Vermelho, a leste, pelo Oceano Atlântico, a oeste, ao norte pelo Mar Mediterrâneo
e ao sul pelo encontro das águas dos oceanos Atlântico e Índico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo áfrica é de origem incerta, talvez do idioma Fenício, afri, “nome de
tribo berbere; habitantes do território de Cartago”, ou do idioma Latim, Africa, de afri, “afros; nome de povo praticamente desconhecido”. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Continente Africano. 2. Continente Negro. 3. Nigrícia. 4. Terra dos
negros.
Arcaismologia. Eis metáfora antiga utilizada por exploradores, durante os Séculos XVII
e XVIII, para África: túmulo dos homens brancos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 32 cognatos derivados do vocábulo África: africação; africada; africado; africana; africanada; africanado; africanar; africânder; africâner;
africanidade; africanismo; africanista; africanística; africanístico; africanização; africanizada;
africanizado; africanizante; africanizar; africanizável; africano; africanóloga; Africanologia;
africanológica; africanológico; africanologista; africanólogo; africanse; africar; africata; africato; áfrico (afora dezenas de expressões compostas, com hífens, a partir do termo afro).
Antonimologia: 1. Continente dos Brancos. 2. Continente Europeu; Europa. 3. Terra
dos brancos.
Estrangeirismologia: o ayik; o kha; o mzimu; o isithunzi; o mbisimo; o seyyid.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao convívio fraterno e cosmoético.
Coloquiologia. Os expedicionários dispostos a fazer uma África, a meter uma lança em
África.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sobrevivência humana; os baratropensenes;
a baratropensenidade; os credopensenes; a credopensenidade; os etnopensenes; a etnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a África; o berço da Humanidade; a riqueza das espécies animais, minerais
e vegetais; a exuberância da natureza proporcionando o interesse de turistas de todo o planeta;
os safáris em parques nacionais e particulares; o conhecimento científico de diversos povos africanos; a célebre biblioteca de Alexandria, no Egito; o florescimento intelectual no Sudão nigeriano entre os Séculos XV e XVI; a cidade de Timbuktu, Mali, Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura); o conhecimento do sistema estelar Sirius pelo povo Dogon; o surgimento do primeiro idioma há cerca de
mil séculos; os sítios arqueológicos; a divisão da África por países europeus no Século XIX, desrespeitando as diferentes etnias; a partilha da África negra realizada na Conferência de Berlim
(1884−1885); a segregação racial entre negros, entre brancos e entre brancos e negros; o trabalho
escravo infantil patrocinado por indústrias multinacionais; os bens minerais favorecendo os países
ricos; as minas de ouro e diamantes motivando conflitos armados e guerras; os diamantes de sangue; a separação geológica do leste africano; o colonialismo e imperialismo sanguessuga das potências europeias; a manipulação dos governos europeus sobre chefes de tribos; a dizimação de
tribos em busca de domínio territorial; as guerras civis transformando o mapa político da África;
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o genocídio em Ruanda, em 1994; o ataque violento a fazendas na África do Sul; o comércio de
escravos; os campos de refugiados; a monarquia africana; os governos corruptos; o predomínio de
líderes psicopatas no poder; a ditadura da ignorância e da miséria perpetuada por governos anticivilização; o tráfico de armas e drogas; o estado de miséria e fome de milhares de consciências;
a megapeste da acquired immune deficiency syndrome (AIDS); a contaminação de crianças órfãs
pelo human immunideficiency virus (HIV); o mito deplorável do estupro de crianças como forma
“de cura” do vírus HIV; a prática da mutilação genital feminina (infibulação) em 27 países africanos; a alimentação com base em carne de animais primitivos; a antropofagia; o sacrifício de consciências em rituais místicos; as práticas sincréticas africanas; o uso de substâncias de efeitos tóxicos para obter a autotranscendência; o crescimento populacional desenfreado, acompanhado pelo
aumento de investimentos econômicos estrangeiros; o movimento sino-africano; a Primavera
Árabe; a Associação Internacional Africana (AIA); a União Africana (UA); o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) em Angola.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias conscienciais (ECs) patológicas; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal;
a falta da aplicação do autoparapsiquismo nas vivências diárias; a falta de autolucidez quanto
à multidimensionalidade; a heterassedialidade; os bolsões de consciexes energívoras (conseneres)
mantidos por rituais de magia; a influência de guias amauróticos; o trânsito de consciexes, originárias de tribos africanas, atuantes em cultos e ritos sincréticos em diversos países; a reurbanização extrafísica (reurbex); o conhecimento e domínio das energias imanentes (EIs); o rapport energético com a Natureza; o uso preponderante dos plantochacras nas diversas danças e rituais africanos; o conhecimento de práticas projetivas no Antigo Egito (5004−3064 a.e.c).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo geoenergias-fitoenergias-zooenergias; o sinergismo regressivo falta de vontade política–intenção anticosmoética−desorganização administrativa; o sinergismo interconsciencial patológico; o sinergismo nocivo do grupo coeso quando anticosmoético; o sinergismo patológico de trafares exprimindo o pior da personalidade das consréus; o sinergismo nosográfico estagnação–regressão evolutiva; o sinergismo das múltiplas culturas nas
questões humanitárias; o sinergismo entre os grupopensenes afins.
Principiologia: a necessidade do princípio da descrença (PD); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da exclusão; o princípio espúrio do autocomodismo; a falta
da vivência do princípio da sexualidade madura; o princípio consciencial subumano; o princípio
patológico da autassedialidade.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a falta de vivência do
código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos mafiosos; os códigos sociais de conduta; os códigos grupais de vitimização coletiva; os códigos de conduta tribais; o código grupal de tradições ritualísticas inarredáveis.
Teoriologia: a teoria da colonização moderna; a teoria da reurbex; o desconhecimento
da teoria da inteligência evolutiva (IE); a falta da vivência da teoria da evolução em grupo; a teoria da evolução consciencial ignorada; a teoria da evolução compulsória; a teoria dos assédios
intergrupais em série.
Tecnologia: a técnica do anonimato assistencial; as técnicas espúrias de manipulação
interconsciencial; a falta da aplicação de técnicas assistenciais; a ausência de técnicas de convivialidade sadia; o desconhecimento das técnicas da Conscienciologia.
Voluntariologia: as ações voluntárias da Organização das Nações Unidas (ONU) em
diversas áreas sociais; os voluntários dos Médicos Sem Fronteiras; os voluntários da Cruz Vermelha, da Croix-Rouge e Croissant-Rouge; o voluntariado da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o labora-
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tório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Pacifistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Megafraternologia.
Efeitologia: os efeitos baratrosféricos dos acumpliciamentos com guias amauróticos;
os efeitos acumulativos das contas correntes holocármicas entre nações africanas e não africanas; o efeito patológico das guerras civis; os efeitos aniquiladores dos tratados firmados entre
europeus e africanos.
Neossinapsologia: a carência de itens básicos de primeira necessidade contribuindo para
a deficiência de neossinapses; as lavagens cerebrais e subcerebrais impedindo a criação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo de guerras civis sobrevindo tratados de paz e tempos de paz; o ciclo
de ganhos de capitais beneficiando países estrangeiros e gerando a perda de investimentos locais
e aumento da pobreza; o ciclo de interesses espúrios expressos em tratados favoráveis às potências européias.
Enumerologia: África-mãe; África provedora; África negra; África branca; África selvagem; África faminta; África bélica.
Binomiologia: a ausência do binômio admiração-discordância; o binômio intercompreensão-intracompreensão; o binômio patológico excesso-escassez; o binômio interiorose-apriorismose; o binômio assedex-assedin; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio soma-consciência.
Interaciologia: a interação entre carências críticas e diferentes grupos humanos sobrevindo guerras; as interações culturais; a interação com a Baratrosfera; a interação patológica
crença-crédulo; a interação das necessidades pessoais; a interação reurbex-reurbin; a interação
patológica autassédio-heterassédio.
Trinomiologia: o trinômio crescimento populacional–crescimento econômico–estagnação educacional; o trinômio delírio-crendices-tradições; a premência do trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem
paracerebral; o trinômio amoralidade-imoralidade-Anticosmoética; o trinômio desmotivação-desorganização-inconstância; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo.
Polinomiologia: o polinômio pobreza-ignorância-preconceitos-drogas-violência.
Antagonismologia: o antagonismo guerra / paz; o antagonismo fome / riqueza; o antagonismo vida evolutiva / vida primitiva; o antagonismo verdade relativa / mito; o antagonismo
princípio da autevolução / princípio do autocomodismo; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo mãos à obra / empurrar com a barriga.
Paradoxologia: o paradoxo do berço da Humanidade ser o local mais pobre do planeta; o paradoxo fartura de bens minerais–continente subdesenvolvido; o paradoxo consciência humana–autovivência subumana.
Politicologia: a autocracia; a asnocracia; a escravocracia; a assediocracia; a etnocracia;
a pigmentocracia; a vulgocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; a lei do apartheid; a lei da interprisão grupocármica; a lei da sobrevivência; a lei islâmica sharia; a lei do retorno; as leis não cumpridas.
Filiologia: a conviviofilia; a etnofilia; a idolofilia; a intrafisicofilia; a politicofilia; a sociofilia; a somatofilia.
Fobiologia: a antropofobia; a criticofobia; a descrenciofobia; a etnofobia; a evoluciofobia; a neofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da imaturidade consciencial.
Maniologia: a apriorismomania; a autassediomania; a etnomania; a mitomania; a subcerebromania; a tiranomania; a zoomania.
Mitologia: a crença mítica em deuses e demônios responsáveis pelo bem e pelo mal;
o mito racial; o mito do sacrifício de consciências para a depuração da alma.
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Holotecologia: a antropoteca; a convivioteca; a mitoteca; a nosoteca; a patopensenoteca; a problematicoteca; a trafaroteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Assediologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Pacifismologia; a Parapatologia; a Politicologia; a Sociologia; a Subcerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin baratrosférica; a consciência reurbanizada (consréu) ressomada;
a criança soldado.
Masculinologia: o africano; o branco; o africâner; o ashanti; o bantu; o bérbere; o fulani;
o hotentote; o hutus; o maasai; o ndebele; o pigmeu; o soninké; o tswana; o tuaregue; o tutsi;
o venda; o zulu; o imperialista; o colonizador; o traficante de escravos; o caçador; o aventureiro;
o explorador; o missionário; o voluntário; o reeducador; o escritor; o pesquisador; o tocador de
obra; o homem de ação; o explorador inglês Richard Francis Burton (1821−1890); o antropólogo
e arqueólogo queniano Louis Leakey (1903−1972).
Femininologia: a africana; a branca; a africâner; a ashanti; a bantu; a bérbere; a fulani;
a hotentote; a hutu; a maasai; a ndebele; a pigmeia; a soninké; a tswana; a tuaregue; a tutsi; a venda; a zulu; a imperialista; a colonizadora; a traficante de escravos; a caçadora; a aventureira; a exploradora; a missionária; a voluntária; a reeducadora; a escritora; a pesquisadora; a tocadora de
obra; a mulher de ação; a pacifista inglesa Emily Hobhouse (1860−1926).
Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens
bellicosus; o Homo sapiens faminentus; o Homo sapiens immunodeficiens; o Homo sapiens mentiens; o Homo sapiens orphanus; o Homo sapiens superstitiosus; o Homo sapiens reurbanisatus;
o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: África rica = a da fartura de riquezas minerais exploradas por multinacionais, fornecedoras de matéria-prima para indústrias de todo o mundo; África miserável = a da
privação de alimento, serviço médico e saneamento básico a milhares de crianças e adultos provocada por governos corruptos.
Culturologia: a ausência da cultura da paz; a cultura do belicismo; as culturas tribais;
os idiotismos culturais; a cultura grupal inalterável; o desrespeito cultural; os multiculturalismos.
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 África, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
03. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Anomia: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Conciliação das interdependências: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Hipocrisia política: Parapatologia; Nosográfico.
07. Inclusão parassocial: Parassociologia; Neutro.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Insegurança institucional: Sociologia; Nosográfico.
Megatrafar: Parapatologia; Nosográfico.
Poder da fraternidade: Harmoniologia; Homeostático.
Preconceito: Parapatologia; Nosográfico.
Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Racismo: Parapatologia; Nosográfico.
Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
Tara cultural: Parapatologia; Nosográfico.

A ANTIESTIGMATIZAÇÃO DO CONTINENTE AFRICANO,
FRATERNA E INTERASSISTENCIAL, ENSEJARÁ A EVOLUÇÃO DE MILHÕES DE CONSCIÊNCIAS, CARENTES DE AUTOLUCIDEZ, AUTODISCERNIMENTO E COSMOÉTICA.
Questionologia.Você, leitor ou leitora, já esteve na África? Quais foram as autovivências e paravivências nesse continente?
Filmografia Específica:
1. Diamantes de Sangue. Título Original: Blood Diamond. País: Alemanha; & EUA. Data: 2006. Duração:
143 min. Gênero: Aventura. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Espanhol; Inglês; & Português. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Edward Zwick. Elenco: Leonardo DiCaprio; Djimon Hounsou;
Jennifer Connelly; Arnold Vosloo; Antony Coleman; Benu Mabhena; Basil Wallace; Jimi Mistry; Michael Sheen; Marius
Weyers; Ato Essandoh; Bouba Badiane; Ronnie Nyakale; & David Harewood. Produção: Edward Zwick; Paula Weinstein; Darrell Roodt; Graham King; Marshall Herskovitz; & Gillian Gorfil. Direção de Arte: Peter Wenham. Roteiro:
Charles Levitt. Fotografia: Eduardo Serra. Música: James Newton Howard. Figurino: Ngila Dickinson. Companhia:
Warner Bros. Sinopse: Serra Leoa, década de 90, o país está em guerra civil. Este é o cenário da história de
Danny Archer (Leonardo DiCaprio), contrabandista de diamantes usados para financiar rebeldes e o
terrorismo. Após conhecer Solomon Vandy (Djimon Hounsou), detentor de valioso diamante cor-de-rosa,
escondido de rebeldes armados, ambos unem-se para encontrá-lo. Com a ajuda de Maddy Bowen (Jennifer
Connelly), o trio embarca em perigosa jornada em busca de liberdade.
2. Flor do Deserto. Título Original: Desert Flower. País: Alemanha; Áustria; & Reino Unido. Data: 2009.
Duração: 120 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português
(em DVD). Direção: Sherry Horman. Elenco: Liya Kebede; Sally Hawkins; Timothy Spall; Craig Parkinson; Juliet Stevenson; Soraya Omar-Scego; Idriss Abdillahi Houfaneh; Meera Syal; Lucrezia Phantazia; Matt Kaufman; Teresa Churcer;
& Anthony Mackie. Produção: Peter Herrmann. Direção de Arte: Mathias Klemme; Petra Klimek; & Petra Maria Wirth.
Roteiro: Smita Bhide; Waris Dirie; & Sherry Horman. Fotografia: Ken Kelsch. Música: Martin Todsharow. Figurino:
Gabriele Binder. Companhia: Imovision. Sinopse: Inspirado na história real da ex-modelo somali Waris Dirie (Liya Kebede), vítima de mutilação genital aos 5 anos de idade. Aos 13 anos foge de casa ao se recusar a casar, forçadamente, com
homem mais velho. Depois de caminhar todo o deserto da Somália e chegar à capital Mogadíscio, é enviada para Londres
pela avó, onde é descoberta pelo fotógrafo Mike Goss, tornando-se top model internacional.
3. Hotel Ruanda. Título Original: Hotel Rwanda. País: Reino Unido; Estados Unidos; Itália; & África do
Sul. Data: 2004. Duração: 121 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Legendado: Inglês;
Português; Francês; & Espanhol (em DVD). Cor: Colorido. Direção: Terry George. Elenco: Xotani Mali; Dom Cheadle;
Sophie Okonedo; Joaquim Phoenix; Jean Reno; Desmond Dube; Hakeen Kae-Kazim; Tony Kgoroge; Rosie Motene; Neil
McCarthy; Nick Nolte; Fana Makoena; & Jeremiah Nouveau. Produção: Terry George; & A. Kitman Ho. Direção de
Arte: Emma MacDevitt. Roteiro: Keir Pearson; & Terry George. Fotografia: Vincent G. Cox; & Robert Fraisse. Música: Rupert Gregson-Williams; Andrea Guerra; & Martin Russell. Figurino: Ruy Filipe. Edição: Naomi Geraghty. Efeitos
Especiais: Baseblack; & Capital FX. Estúdios: Lions Gate Films Inc.; Kigali Releasing Limited; Inside Track Films; Mikado Film S.r.L.; Industrial Development Corporation of South Africa; & Miracle Pictures. Distribuidora: United Artists;
Lions Gate Films Inc.; & Imagem Filmes. Sinopse: Com base em fatos reais, retrata a ação do gerente de hotel em Kigali,
capital da Ruanda, para salvar 1.200 pessoas da morte durante a eclosão do genocídio em Ruanda, perpetrado pela etnia
hutu à etnia tutsi.
4. Invictus. Título Original: Invictus. País: EUA. Data: 2009. Duração: 134 min. Gênero: Drama. Idade
(censura): 13 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Clint Eastwood. Elenco:
Morgan Freeman; Matt Damon; Tony Kgoroge; Sibongile Nojila; Julian Lewis Jones; Matt Stern; Bonnie Henna; Robin
Smith; David Dukas; & Langley Kirkwood. Produção: Clint Eastwood; Robert Lorenz; Lori McCreary; & Mace Neufeld.
Direção de Arte: Tom Hannam; & Jonathan Hely-Hutchinson. Roteiro: Anthony Peckham. Fotografia: Tom Stern. Música: Kyle Eastwood; & Michael Stevens. Figurino: Deborah Hopper. Companhia: Warner Bros. Sinopse: Em 1994,
Nelson Mandela (Morgan Freeman) foi eleito presidente da África do Sul, país ainda em decorrência do apartheid. A pro-
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ximidade da Copa do Mundo de rúgbi, realizada pela primeira vez no país, foi motivo para Mandela usar o esporte para
unir as populações branca e negra. O jogador François Pienaar, (Matt Damon), capitão da equipe sul-africana, foi colaborador de Mandela e protagonista da vitória da seleção sul-africana.
5. Redenção. Título Original: Machine Gun Preacher. País: EUA. Data: 2011. Duração: 128 min. Gênero:
Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês; & Português. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol, Inglês; & Português (em DVD). Direção: Marc Forster. Elenco: Gerard Butler; Michelle Monaghan; Michael Shannon; Kathy Baker;
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AFRICANOFILIA
(PESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A africanofilia é a motivação, afinidade, predisposição, interesse, vontade
ou priorização evolutiva quanto ao desenvolvimento pesquisístico antropológico, cultural, historiográfico, humanístico, político e sociológico sobre a África.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo áfrica é de origem incerta, talvez do idioma Fenício, afri, “nome de
tribo berbere; habitantes do território de Cartago”, ou do idioma Latim, África, de afri, “afros; nome de povo praticamente desconhecido”. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O elemento de composição filia deriva do idioma Grego, philos, “amigo; querido; queredor; agradável;
que agrada”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Apreço cognitivo pela África. 2. Afeto pesquisístico pela África.
3. Gosto investigativo pela África. 4. Estima pelo estudo da cultura africana. 5. Admiração pelo
Continente Africano; pesquisa pró-África.
Neologia. As duas expressões compostas africanofilia inata e africanofilia adquirida são
neologismos técnicos da Pesquisologia.
Antonimologia: 1. Africanofobia. 2. Falta de interesse pela África. 3. Ignorância pesquisística sobre a África. 4. Fobia pesquisística sobre a temática africana. 5. Repulsa aos estudos
africanos. 6. Xenofobia africana. 7. Americanofilia. 8. Germanofilia.
Estrangeirismologia: a sensação de ter a África under the skin.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autopriorologia das pesquisas africanas.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Pesquisas derrubam mitos.
Ortopensatologia: – “África. A África está e esteve sempre no sangue dos intermissivistas. A tendência evolutiva é sempre o retorno às origens das autexperimentações”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal africanofílico; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; a flexibilidade autopensênica; o holopensene do abertismo consciencial às neopesquisas.
Fatologia: o interesse pessoal pela África; a motivação tarística em expandir os conhecimentos quanto ao Continente Africano; o interesse genuíno nas pesquisas sobre a África; a cognição sobre a África qual ferramenta à expansão da erudição generalista e cosmovisiológica da
conscin intermissivista; o estudo das origens autexperimentológicas; as pesquisas arqueológicas
e antropológicas sobre a origem das civilizações humanas no Continente Africano; as pesquisas
históricas afrocentristas; a alforria quanto à escravidão cultural; a descolonização da África;
as fronteiras artificiais impostas pelo colonialismo; o receio de viajar para a África impedindo
a expansão da tarefa do esclarecimento (tares) no continente; a oportunidade evolutiva em realizar
a tares no segundo maior continente do mundo; o interesse espúrio pela África; o aumento populacional e socioeconômico da África atraindo investidores de todas as indústrias do mundo e comsequente interesse pelo continente; o gosto de estar junto à Natureza; as riquezas naturais atraindo
turistas de todo o mundo; o estudo fitológico da lignina; as raízes culturais e sociais possibilitando
reciclagens conscienciais; o preconceito quanto ao povo africano; a resistência em assumir saldos
e débitos evolutivos na África; a convivialidade social sadia com o povo africano possibilitando
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a quebra de paradigmas; a ideia preconcebida de haver somente assediadores e não amparadores
no Continente Africano; as viagens à África desmitificando o continente; o estudo de raízes seriexológicas na África; a curiosidade pesquisística; o aumento do interesse de intermissivistas sobre
a África; os praticantes da tenepes no Continente Africano; o início do princípio do começo dos
estudos conscienciológicos sobre a África; os debates sobre a África no Tertuliarium; a realização
da programação existencial na África; a Pré-Intermissiologia na África; a africanidade; o africanismo; a dissecação da História da antiguidade africana ampliando a cosmovisão das protorrealidades da Biografia do Planeta Terra.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética parapsíquica pessoal aplicada à expansão das paraperceptibilidades; a riqueza em energias
imanentes (EIs); as práticas energéticas junto à Natureza africana; a prática da tenepes vivenciada
em países africanos; a reurbanização extrafísica (reurbex); a Parelencologia de amparadores africanos presentes no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a dinâmica parapsíquica
sobre a África, realizada no CEAEC.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo
autodiscernimento energético–curiosidade pesquisística–autocosmoética; o sinergismo abertismo
consciencial–atacadismo consciencial; o sinergismo descrenciológico autopesquisa-heteropesquisa; o sinergismo autevolutivo comunicabilidade–intelectualidade–paraperceptibilidade; o sinergismo Pesquisologia-Argumentologia-Debatologia; o sinergismo autopesquisa–laboratório
conscienciológico.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às pesquisas sobre a África.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando as pesquisas africanológicas; o código grupal de Cosmoética (CGC) no autorrevezamento pesquisístico.
Teoriologia: as neoteorias conscienciológicas.
Tecnologia: a técnica do cosmograma; a técnica da cosmanálise; a técnica da cosmossíntese; a técnica da tenepes; as técnicas energométricas; a técnica da escrita verbetográfica;
a técnica do autodidatismo ininterrupto; as técnicas do detalhismo e da exaustividade.
Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia; o laboratório conscienciológico Retrocognitarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Escritores Tarísticos;
o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Universalismologia; o Colégio
Invisível da Autexperimentologia.
Efeitologia: o efeito pedagógico dos debates pesquisísticos; o efeito autesclarecedor das
pesquisas tarísticas; o efeito halo da continuidade pesquisística; o efeito cosmovisiológico da autocognição contínua; o efeito reciclador de trocas multiculturais; o efeito halo das neoideias;
o efeito interassistencial das publicações das pesquisas sobre a África.
Neossinapsologia: o abertismo à novas pesquisas gerando neossinapses; as neossinapses construídas em debates intelectuais; as neossinapses conquistadas pelas neoinformações;
as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio mentalsomático; as neossinapses
formadas pela pesquisa técnica continuada; as neossinapses geradas pela associação de ideias;
as neossinapses desencadeadas pelo autodidatismo ininterrupto.
Ciclologia: o ciclo contínuo da produção intelectual; o ciclo erudição humana–erudição
paraperceptiva; o ciclo de desconstrução de retroideias; o ciclo autabertismo consciencial–neocognição; o ciclo de neoideias; o ciclo de debates cosmoéticos; o ciclo teoria-autovivência.
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Enumerologia: a erudição africana; a literatura africana; a intelectualidade africana;
o poliglotismo africano; o cientificismo africano; a culturofilia africana; o multiculturalismo africano.
Binomiologia: o binômio Pesquisologia-Experimentologia; o binômio pesquisa-educação; o binômio comparar experiências–construir consensos; o binômio desenvoltura mentalsomática–assistência conscienciográfica; o binômio cultura popular–cultura erudita; o binômio intelectualidade-praticidade; o binômio autodiscernimento intelectual–autopriorização evolutiva.
Interaciologia: a interação cosmograma-conscienciograma; a interação custo–benefício
mentalsomático interassistencial; a interação autopesquisa-heteropesquisa; a interação autopensenidade-grafopensenidade; a interação pesquisística consciência pesquisadora–objeto de pesquisa; a interação pesquisa teática–conclusão; a interação autor-leitor.
Crescendologia: o crescendo do refinamento estilístico nas obras publicadas do autor
dedicado; o crescendo pesquisístico; o crescendo monovisão consciencial–cosmovisão consciencial; o crescendo cognitivo ampliando a cosmovisão pessoal; o crescendo de aquisição do senso
universalista; o crescendo tacon-tares; o crescendo retroideia-neoideia.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-ordenação-enumeração; o trinômio raciocinador-pesquisador-refutador; o trinômio intelectual autor-tema-leitor; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio leitura-registro-redação; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio pesquisa-leitura-consulta.
Polinomiologia: o polinômio exotismo-autenticidade-originalidade-pioneirismo; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio observar-comparar-compilar-publicar; o polinômio fatos-versões-parafatos-paraversões; o polinômio pensenização-leituras-anotações-debates; o polinômio ansiosismo pesquisístico–teorias infundadas–publicação–interprisão; o polinômio pesquisa de campo–compilação das investigações–revisitação
in loco–publicação.
Antagonismologia: o antagonismo publicação subjetiva / publicação de fatos; o antagonismo leitura / pesquisa; o antagonismo conscin teoricona / conscin teática; o antagonismo turismo pesquisístico / fundamentação pesquisística; o antagonismo achismo / autoconvicção vivenciada; o antagonismo fantasia ideativa / pesquisa consolidada; o antagonismo pesquisador
engavetador / pesquisador publicador.
Paradoxologia: o paradoxo de a verdade mesmo amarga ser preferível à doce ilusão.
Politicologia: a autopesquisocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a cosmocracia;
a cognocracia; a parapsicocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual aplicada no aprimoramento das pesquisas
conscienciológicas.
Filiologia: a africanofilia; a autocogniciofilia; a comunicofilia; a pesquisofilia; a raciocinofilia; a parafenomenofilia; a neofilia.
Fobiologia: a africanofobia; a neofobia; a intelectofobia; a criticofobia; a evoluciofobia;
a autofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome do colonizador; a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a egomania; a grafomania; a mitomania; a bibliomania; a intelectomania;
a logicomania; a lexicomania.
Mitologia: a submissão pessoal a mitos; as pesquisas alusivas ao continente realizadas
por pesquisadores de passagem pelo Velho Continente perpetuando mitos seculares.
Holotecologia: a africanoteca; a ciencioteca; a socioteca; a fatoteca; a pesquisoteca;
a tecnoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Neofiliologia; a Africanismologia; a Africanologia; a Afrinigrologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia; a Experimentologia; a Multiculturologia; a Erudiciologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia; a Descrenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin africanóloga; a conscin africanofílica.
Masculinologia: o africanologista; o africanista; o africano; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação;
o africanólogo brasileiro Alberto Vasconcellos da Costa e Silva (1931–); o viajante e estudioso
marroquino Ibn Battuta (1304–1369).
Femininologia: a africanologista; a africanista; a africana; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira
evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a escritora
e exploradora suíça Isabelle Eberhardt (1877–1904); a escritora e cientista inglesa Mary Henrietta
Kingsley (1862–1900).
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: africanofilia inata = o interesse pesquisístico natural, espontâneo pela
África trazido de vidas anteriores; africanofilia adquirida = o interesse pela África advindo por
meio de experiências e pesquisas pessoais.
Culturologia: a cultura da Cosmovisiologia; a cultura do aumento da erudição; a cultura africana desmitificada; a cultura autopesquisística; a Multiculturologia Evolutiva.
Taxologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, entre outros, 10 tópicos de pesquisas, ordenados alfabeticamente, para a conscin interessada em expandir o conhecimento sobre o Continente Africano:
01. Escravidão. Os processos escravagistas iniciados na África e o continuísmo europeu.
02. Exploradores e viajantes. As personalidades africanas e não africanas.
03. Música do Saara. O Ahellil de Gourara, herança musical do Saara argelino.
04. Patrimônios da Humanidade. A variedade de locais considerados Patrimônios da
Humanidade, a exemplo das cavernas de Sterkfontein, África do Sul e as igrejas de Lalibela, na
Etiópia.
05. Personalidades. As conscins atuantes no passado e na atualidade, a exemplo do filósofo e médico alemão Albert Schweitzer (1875–1965) e a ativista Zemi Yenus (1959–), fundadora de organização para ajudar crianças autistas na Etiópia.
06. Povos. Os diferentes povos africanos, hábitos e costumes ainda existentes (Dogon,
Mali e Masai, Quênia).
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07. Região dos Grandes Lagos Africanos. O conjunto de lagos de origem tectônica,
localizados na África Oriental. Geologicamente, região de separação do Continente Africano,
além de apresentar os fósseis de hominídeos mais antigos já encontrados no planeta.
08. Reinos. Os diversos reinos ao longo da História Africana (Mali, Kush, Songai, Núbia, Gana, Iorubá, Benin, entre outros).
09. Timbuktu. A tradição islã, escribas e astrônomos no Mali.
10. Tuaregues. As origens do povo tuaregue associadas à Tin Hinan, rainha do Hoggar,
Argélia.
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 africanofilia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. África: Intrafisicologia; Neutro.
03. Autopesquisa inarredável: Autopesquisologia; Neutro.
04. Binômio tenepes-autopesquisa: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Consciex pesquisadora: Intermissiologia; Homeostático.
06. Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
07. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Fatofilia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Neoprovíncia cultural: Multiculturologia; Homeostático.
10. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
12. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
13. Pré-Intermissiologia na África: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Suma conceitual: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Troca intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.

O CONJUNTO DE AUTO E HETEROPESQUISAS ALUSIVO
À ÁFRICA OFERECE POSSIBILIDADE REAL, LIBERTÁRIA
DE MUDAR PARADIGMAS, DERRUIR MITOS E ESTIGMAS
PERPETRADOS POR SÉCULOS NA HISTÓRIA AFRICANA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza alguma pesquisa referente à África? Já
divulgou os achados pesquisísticos em publicações conscienciológicas?
Bibliografia Específica:
1. Costa, Giuliana; Africanofilia; Artigo; Painel da África; Revista; Anuário; Vol. 1; N. 1; 2 citações; 3 tabs.;
2 notas; 1 ref.; Intercâmbio: Publicação de Experiências Cosmopolitas; Foz do Iguaçu, PR; Setembro 2014; páginas 5 a 10.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 93 a 96.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 59.
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4. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 280.

G. C.
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AFRODESCENDÊNCIA FUNCIONAL
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A afrodescendência funcional é a condição de a conscin intermissivista,
homem ou mulher, de características genéticas, paragenéticas e herança cultural da etnia negra,
otimizar o autodesempenho proexológico, a autorrecomposição grupocármica e a reformulação
holopensênica grupal, de modo evolutivamente eficaz.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo afro deriva da palavra africano e esta vem do idioma Latim, africanus, “relativo a ou natural da África”. Surgiu no Século XVI. A palavra descendente provém do
idioma Latim, descendes, entes, part. pres. de descendere, “provir por gerações; descer; derivar;
originar”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo descendência surgiu no Século XVI. O vocábulo
funcional deriva do idioma Francês, fonctionnel, “funcional”, e este do idioma Latim, functi, “trabalho; exercício; execução; complemento; termo”, ligado ao verbo depoente fungor, “cumprir;
desempenhar; exercer; satisfazer; executar; pagar alguma dívida; empregar; fluir; padecer; ser pago”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Descendência africana funcional. 2. Afrodescendência pró-evolutiva. 3. Afrodescendência proexogênica. 4. Autoidentificação etnoafricana interassistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas afrodescendência funcional, afrodescendência
funcional instintiva e afrodescendência funcional autoconsciente são neologismos técnicos da
Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Afrodescendência disfuncional. 2. Afrodescendência reivindicativa.
3. Afrodescendência mimética. 4. Descendência biológica. 5. Herança holopensênica disfuncional. 6. Estigma étnico antievolutivo.
Estrangeirismologia: o black power consciencial; os blackouts mnemônicos auxiliares
da desenvoltura assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à grupocarmalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do abertismo consciencial; o holopensene pessoal
da Seriexologia; os grupopensenes; a grupopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os autopensenes lúcidos sobressalentes aos grupopensenes patológicos; os autopensenes libertários do antiestigma
grupal; o desapego psicossomático do holopensene grupal; a autocompreensão interassistencial da
hereditariedade holopensênica; a autossuperação da fôrma holopensênica de legados culturais
anacrônicos; a conquista da autopensenização livre.
Fatologia: a afrodescendência funcional; a afrodescendência produtiva; a oportunidade
evolutiva da ressoma; o autoconvívio anticonflituoso com as características genéticas enquanto
fator profilático de patologias e parapatologias; as oportunidades intrafísicas para promover reconciliações e reparação de desacertos do passado através de reencontros na condição de prestação de serviço educacional em comunidades de afrodescendentes; a identificação da autoproéxis
por meio da análise dos assistidos; a resplandecência do senso de responsabilidade; os aportes familiares favorecedores de recins; as características genéticas favorecedoras da interação mesológica; o diferencial evolutivo positivo com a cientificidade prática da vida cotidiana aplicada ao
parapsiquismo; os trafores étnicos contributivos na construção da personalidade fraterna; a assistência tarística prestada a partir do exemplarismo antidogmático frente à religiosidade; as automi-
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meses culturais dispensáveis; a ressoma em país com alto índice de afrodescendentes e com liberdade de expressão; a postura frente ao racismo velado; o desabono das generalizações estigmatizantes do afrodescendente; o sobrepairamento frente a manifestações preconceituosas, possibilitando o exercício da tares; a ascensão da beleza estética do negro na mídia mundial; a ascensão
política e profissional de conscins afrodescendentes contribuindo para a elevação da autestima da
população negra; a potencialização da força presencial da conscin negra através da autenticidade
estética e cultural; os autesforços e os méritos do negro na conquista de neopatamares sociais;
a pacificação íntima frente ao racismo alheio explícito; a justiça secundária à assistência; a vitimização presente nas reivindicações descontextualizadas de reparo histórico; as interprisões grupocármicas; as retratações grupocármicas; as políticas de ações afirmativas destinadas a afrodescendentes; os remanescentes quilombolas; os personagens negros mártires; o Continente Africano enquanto berço da Humanidade; o diálogo intercultural; a contribuição para o convívio pacífico entre raças; o uso do discernimento na erradicação de ideologias discriminatórias; a África enquanto
potencial da expansão humana; o exemplarismo de personalidades negras cosmoéticas notáveis;
a evolução consciencial sobrepondo-se à evolução das raças.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo
enquanto fator cultural notável; os amparadores extrafísicos com aparência notadamente africana
sinalizando a ligação grupocármica; as retrocognições contextualizadoras; o parapsiquismo empregado na condição de ferramenta de identificação proexológica e seriexológica; a seriexialidade; a paraprocedência enquanto real identidade consciencial; a desenvoltura parapsíquica paragenética; o preparo intermissivo para a paradiplomacia interracial; a excelência no trato interracial
adquirida nas experiências multisseculares e ressomas consecutivas em várias etnias; a passagem
efêmera da consciência na vida intrafísica, em determinada etnia; a assunção de liderança cosmoética lúcida frente às reurbanizações extrafísicas (reurbexes); as paraplateias multidimensionais;
as retratações grupocármicas; as pararretratações; a materialização intrafísica da Conscienciologia
na África, auxiliando nos processos de reurbanização extrafísica no Continente Africano; os bolsões extrafísicos formados por consciexes estagnadas no holopensene escravagista; o amparo de
função específico das reurbanizações intrafísicas advindos de reurbanizações extrafísicas; a reivindicação paracronológica deslocada; o continuísmo reparador assistencial na pré-intermissão;
o Universalismo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais (ECs) dos interesses dos grupos afins; o sinergismo Paragenética-Genética-Mesologia; o sinergismo afinização neogenética–
–força presencial; o sinergismo das autorreciclagens; o sinergismo aglutinação de trafores–pensenes assistenciais.
Principiologia: o princípio pessoal do aproveitamento máximo da oportunidade evolutiva; o princípio de a consciência não possuir etnia, gênero ou pátria; os princípios pessoais hauridos no Curso Intermissivo (CI); a relevância do princípio do exemplarismo pessoal (PEP) nos
interrelacionamentos pessoais e na evolução grupal; o princípio de causa e efeito; o princípio da
inseparabilidade grupocármica; o princípio do ressarcimento evolutivo; o princípio da restauração evolutiva.
Codigologia: os códigos grupais sectários; os códigos grupais libertários.
Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da interprisão grupocármica demonstrando as consequências dos atos do passado; a teoria da seriéxis; as teorias sobre a formação das raças humanas; as teorias sobre migração de raças.
Tecnologia: a técnica da evitação da perda das oportunidades evolutivas; as técnicas
conscienciométricas sinalizando os vestígios do passado multiexistencial; a técnica da evitação
da culpa paralisante; a técnica de evitação da vitimização paralisante.
Voluntariologia: o voluntariado etnocultural taconístico; o voluntariado conscienciológico reperspectivador dos esforços evolutivos; o voluntariado conscienciológico oportunizando
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o autexemplarismo, a interassistência, a tares e a reparação gruporcármica multidimensional;
a tarefa interassistencial pessoal e grupal do voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas
(ICs).
Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório de autovivências nos cursos de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2); o laboratório grupal das dinâmicas parapsíquicas das ICs; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Reurbanizaciologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos do burilamento na fôrma holopensênica etnocultural;
os efeitos sadios do holopensene libertário; o efeito intraconsciencial pacificador adquirido em
decorrência do upgrade evolutivo; o efeito halo das recins; os efeitos imensuráveis da tares grupocármica; os efeitos assistenciais dos trafores etnoculturais; os efeitos positivos da viragem assistencial autodesassediadora.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do convívio multicultural; a conquista de
neossinapses através da ultrapassagem dos vícios de formação cultural apontando a própria sanidade intraconsciencial.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) com base na grupocarmalidade; o ciclo ressomático seriexológico e as múltiplas vivências em inúmeras etnias; o ciclo grupocármico
interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o ciclo grupocármico inevitável encontros-desencontros-reencontros; o ciclo antievolutivo algoz-vítima-escravizador-escravo.
Enumerologia: o autodesempenho evolutivo; a necessidade autevolutiva; a adaptação
proexológica; a antiautoconflituosidade; o acerto grupocármico; a evolução grupal; o compléxis.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância aplicado no convívio sadio junto ao
grupocarma.
Interaciologia: a interação profícua entre raças.
Crescendologia: o crescendo aproximações interconscienciais por interesses étnicos–
–aproximações interculturais por interesses evolutivos; o crescendo autoconscientização racial–
–autoconscientização multidimensional.
Trinomiologia: o trinômio soma-etnia-mesologia; o trinômio da auto-herança Retrogenética-Paragenética-Genética; o trinômio autorresignação-resistência-resiliência; o trinômio
egocarma-grupocarma-policarma.
Polinomiologia: o polinômio autorreciclagens-autatualização-autodesestigmatização-interassistência.
Antagonismologia: o antagonismo autaceitação / autorrejeição; o antagonismo holopensene escravagista / holopensene libertário; o antagonismo reagrupamento evolutivo / diáspora evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo de a autonomia intraconsciencial fortalecer a interdependência interassistencial.
Politicologia: a paradiplomacia facilitada pela miscigenação de raças; a proexocracia;
a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da interprisão grupocármica; a lei da grupocarmalidade na orientação
dos evoluciólogos na proéxis.
Filiologia: a xenofilia; a conscienciofilia; a etnofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a superação do medo da discriminação racial; a afrofobia; a etnofobia; a etofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome do justiceiro; a síndrome da
autovitimização.
Mitologia: o mito de a raça negra ser sexualmente muito ativa.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a etnoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Parageneticologia; a Seriexologia; a Ressomatologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Adaptaciologia; a Multiculturologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Interassistenciologia; a Para-Historiologia; a Sectarismologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin minipeça
do maximecanismo interassistencial.
Masculinologia: o afrodescendente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o intelectual; o pesquisador; o exemplarista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo.
Femininologia: a afrodescendente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a intelectual; a pesquisadora; a exemplarista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens conviviologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo
sapiens proexologus; o Homo sapiens multiexistentialis; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens singularis; o Homo sapiens intermissivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: afrodescendência funcional instintiva = o aproveitamento pró-evolutivo
da condição etnoafricana aplicado de modo espontâneo, não lúcido; afrodescendência funcional
autoconsciente = o aproveitamento pró-evolutivo da condição etnoafricana aplicado com autolucidez.
Culturologia: a recuperação gradativa de cons aplicada na evitação da preservação da
cultura inútil à evolutividade grupal; a cultura da funcionalidade evolutiva pessoal.
Tabelologia. De acordo com a Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
paralelos entre atitudes funcionais e atitudes disfuncionais da conscin afrodescendente:
Tabela 01 – Paralelos Atitude funcional / Atitude disfuncional
Nos

Atitude funcional

Atitude disfuncional
Baixa autestima pelas características físicas

05.

Autaceitação das características físicas
Autoposicionamento incorruptível
perante anacronismos
Compreensão do racismo alheio
Conscientização da holobiografia
pessoal
Desenvoltura socioambiental

06.

Exemplarismo cosmoético

Autovitimização

07.

Liberdade de pensamento
Uso cosmoético de trafores para
a assistência

Subjugo ao holopensene grupal
Uso de trafores na reafirmação de
estigmas

01.
02.
03.
04.

08.

Pusilanimidade autocorrupta
Revidação do racismo
Visão restrita da biografia atual
Restrição socioambiental
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Atitude funcional

Atitude disfuncional

Uso das características físicas como
fator de potencialização
interassistencial
Xenofilia

Uso das características físicas como
fator de proteção ou discriminação
Xenofobia

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 afrodescendência funcional, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. África: Intrafisicologia; Neutro.
03. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
04. Assistenciologia Grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
06. Autoidentificação: Autocogniciologia; Homeostático.
07. Heteropromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
10. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
11. Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
14. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
15. Viragem assistido-assistente: Assistenciologia; Homeostático.

AS RESSOMAS NA CONDIÇÃO DE AFRODESCENDENTE
PODEM PROPICIAR ACELERAÇÃO EVOLUTIVA DO INTERMISSIVISTA AO POSSIBILITAR REENCONTROS E CENÁRIOS PARA AS INTERASSISTÊNCIAS GRUPOCÁRMICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de afrodescendente ou não, já refletiu sobre a utilidade evolutiva da própria etnia na atual ressoma? Qual proveito evolutivo vem
obtendo?
Videografia Específica:
1. Sandel, Michael; Justice: Discutindo Ações Afirmativas. 09.05.12. Duração: 26min33. Produção:
WGBH Boston; Harvard University; Loen Kelley; & David Paterson. Produção Executiva: Brigid Sullivan. Direção de
Arte: Mark Caraco. Fotografia: Kiku Adatto; & Justin Ide. Música: John Keltonic & JDK Music. Áudio: John Jenkins.
Edição: Michael Rothenberg. Editor Online: Mark Steele. Sinopse. Aula do curso “Justice: Qual a coisa certa a fazer?”,
o professor Michael Sandel conta o caso judicial de 1996 da mulher branca, Cheryl Hopwood, de não ter conseguido vaga
na escola de Direito do Texas mesmo com notas mais altas de alguns concorrentes admitidos em virtude de cotas. Cheryl
entrou na justiça com o argumento do programa de ações afirmativas da escola violava os próprios direitos. Disponível
em:www.youtube.com/watch?v=ATHvbqse8Fs>; acesso em: 10.10.13.
Filmografia Específica:
1. Mãos Talentosas: A História de Ben Carson. Título Original: Gifted Hands: The Ben Carson Story. País:
EUA. Data: 2009. Duração: 90 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legen-
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dado: Português (em DVD). Direção & Produção: Thomas Carter. Elenco: Cuba Gooding Jr.; Ele Bardha; Jesse
Christian; Kimberly Elise; Guss Hoffman; Jaishon Fisher; Aunjanue Ellis; Lesley Bevan; Loren Bass; Erin Keating;
& Margaret Loesch. Coprodução: Lester Parris; & Lennox Paris. Produção Executiva: Dan Angel; Margaret Loesch;
& Bruce Stein. Desenho de Produção: Warren Allan Young. Roteiro: John Pielmeier. Fotografia: John B. Aronson.
Música: Martin Davich. Edição: Peter Berger. Estúdio: Hatchet Films; & Sony Pictures Entertainment. Distribuidora:
Sony Pictures. Sinopse: O filme conta a história do menino pobre tornando-se neurocirurgião de fama mundial. Ben Carson (Cuba Gooding Jr.) era menino pobre de Detroit, desmotivado, com notas baixas na escola. Aos 33 anos, tornou-se
o diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins, em Baltimore, EUA.
2. Quanto Vale ou é por Quilo? País: Brasil. Data: 2005. Duração: 104 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção: Sergio Bianchi. Elenco: Caco Ciocler; Ana Lucia Torre; Silvio
Guindane; Myriam Pires; Lázaro Ramos; Leona Cavalli; Marcélia Cartaxo; Zezé Motta; Antonio Abujamra; Ênio Gonçalves; Caio Blat; Milton Gonçalves; Leonardo Medeiros; & Emílio de Mello. Produção: Patrick Leblanc; & Luis Alberto Pereira. Desenho de Produção & Cenografia: Jussara Perussolo. Direção de Arte: Renata Tessari. Roteiro:
Sergio Bianchi, Eduardo Benaim; & Newton Canitto, com base na obra de Machado de Assis. Fotografia: Marcelo Copanni. Montagem: Paulo Sacramento. Figurino: Carol Lee; David Parizotti; & Marisa Guimarães. Companhia: Agravo
Produções Cinematográficas S/C Ltda. Sinopse: O filme traça o paralelo entre a vida no período da escravidão e a Sociedade Brasileira contemporânea, focando as semelhanças existentes no contexto social e econômico das duas épocas.
Apontando a câmera para a falência das instituições no país, o filme faz analogia entre o antigo comércio de escravos e a
exploração da miséria pelo marketing social, a solidariedade de fachada.
3. Quase Deuses. Título Original: Something the Lord Made. País: EUA. Data: 2004. Duração: 110 min.
Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Espanhol; & Português
(em DVD). Direção: Joseph Sargent. Elenco: Alan Rickman; Mos Def; Kyra Sedgwick; Gabrielle Union; Merritt Wever;
Clayton LeBouef; Charles S. Dutton; Mary Stuart Masterson; Cliff McMullen; Luray Cooper; & Irene Ziegler. Produção:
Mike Drake; & Julian Krainin. Desenho de Produção: Vincent Peranio. Direção de Arte: Halina Gebarowicz. Roteiro:
Peter Silverman; & Robert Caswell. Fotografia: Donald M. Morgan. Música: Christopher Young. Montagem: Michael
Brown. Edição: Michael Brown. Efeitos Especiais: Digiscope. Companhia: Home Box Office (HBO); & Nina Saxon
Film Design. Distrubuidora: HBO. Outros dados: Quase Deuses é parcialmente embasado no artigo jornalístico “Something the Lord Made”, escrito por Katie McCabe e publicado no Washingtonian. Filme produzido para TV americana.
Vencedor de 3 Prêmios Emmy, incluindo melhor filme de TV. Sinopse: Quase Deuses conta a história verdadeira e emocionante de 2 homens desafiando as regras da época para iniciar a revolução médica. Na Baltimore dos anos 40, o Dr.
Alfred Blalock (Alan Rickman) e o técnico de laboratório Vivien Thomas (Mos Def) realizam cirurgias cardíacas usando
técnica sem precedentes, atuando enquanto equipe de maneira impressionante. Blalock é o saudável homem branco cirurgião chefe do departamento Cirúrgico do Hospital Johns Hopkins, Thomas é negro, pobre e habilidoso carpinteiro. Quando Blalock e Thomas desbravam o novo campo na Medicina, salvando várias vidas graças ao novo processo utilizado, as
pressões sociais ameaçam minar a parceria e por fim à amizade entre ambos.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
225 a 236.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 403.
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AFRONTA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A afronta é o ato ou efeito de heterenfrentamento ofensivo, podendo despertar em conscins e consciexes de perfil psicossomático reações instintivas de indignação, desprezo, cólera e revide.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo a provém do idioma Grego, a, “negação; privação”. O termo
fronte deriva do idioma Latim, frons, “testa; rosto; cara; frente”. Surgiu no Século XIII. A palavra
afronta apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Afrontamento. 2. Ofensa. 3. Insulto. 4. Ultraje. 5. Desacato. 6. Injúria.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo afronta:
afrontação; afrontada; afrontadiça; afrontadiço; afrontado; afrontador; afrontadora; afrontamento; afrontante; afrontar; afrontável; afrontosa; afrontoso; desafronta; desafrontada; desafrontado; desafrontador; desafrontadora; desafrontamento; desafrontar; inafrontável.
Antonimologia: 1. Acolhimento. 2. Concordância. 3. Receptividade. 4. Consideração.
5. Empatia.
Estrangeirismologia: as convenções da high society; o temperamento selfish; o estar
sempre no front de batalha; o modus operandi confrontador; os ditames do status; o rapport assediador; o modus operandi imperialis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade pacífica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Toda afronta
assedia.
Coloquiologia: a prontidão em chegar às vias de fato; a disposição em viver no campo
de batalhas; a interpretação dos fatos tal qual a gota d’água; a postura faca na bota; a facilidade
em subir o sangue para a cabeça; o ato de não levar desaforo para casa; a falta de jogo de cintura; a prontidão em colocar lenha na fogueira; a constância no sentir o bolo no estômago.
Proverbiologia. Eis 3 provérbios relativos ao tema: – Quem com ferro fere, com ferro
será ferido. A melhor defesa é o ataque. Se não está comigo, está contra mim.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do afrontamento; o holopensene da agressividade;
o holopensene do retruque; o holopensene da reatividade; o holopensene da provocação; o holopensene da vingança; o holopensene monárquico; o holopensene atrator de acidentes; os retropensenes; a retropensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; a fôrma holopensênica viciada; o holopensene de
autodesassédio; o holopensene da mudança de patamar evolutivo; o holopensene da serenidade.
Fatologia: a afronta; o senso de superioridade; o senso de inferioridade; a insegurança
afetiva; o autoritarismo; a necessidade e expectativa de reconhecimento; a ameaça de perda do
poder; a pretensão de ser sempre e prontamente bem atendido; o sentimento de merecer tratamento diferenciado; o incômodo pela falta de gentileza no tratamento recebido; as coleiras do ego;
a desconsideração sobre a imaturidade ou o descuido alheio; a arrogância dissimulada; a confrontação de saberes; o trafor do outro sendo trafal pessoal; as relações pautadas na hierarquia de cargos, patentes e antiguidades; a subjugação da conscin mais velha sobre a mais nova; os heterenfrentamentos dispensáveis nas relações afetivas, familiares e profissionais; a satisfação malévola de sentir-se “por cima”; as seduções da feminilidade e da masculinidade; a indignação com o assédio do
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outro; o incômodo com a atitude imatura do parceiro; a malcriação infantil gerando desconforto
desmedido; a pretensa superioridade intelectual; o comportamento bélico evidenciando o porão
consciencial; as reações instintivas; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); a intransigência
explícita na argumentação; a falta de autocrítica; a ausência de autocontrole; a heterocrítica desmedida indicando vontade de agredir; a contrariedade da rigidez desafiada; o temperamento
agressivo enquanto nó górdio da evolução pessoal; o embate desnecessário; a transgressão proposital de regras; o desafio à autoridade paterna e materna; o esquema de merecimento; os agrupamentos sociais a partir da identificação das posturas de afrontamento; as mágoas ruminantes do
cônjuge nos casos designados como traição; os queloides emocionais demandando autorreciclagens; o sentimento de humilhação; o retruque enquanto imaturidade crassa; as classificações de
desrespeito nas relações familiares; a dificuldade em promover conciliações; o rancor como fator
propulsor de doenças holossomáticas; os impulsos reativos gerando estresse somático; o sentimento de ultraje limitando os processos cognitivos; o temperamento colérico diminuindo a lucidez e dificultando o desenvolvimento parapsíquico; os crimes por motivos passionais; a reatividade instintiva comprometendo a heterocrítica assistencial; a reação de rejeitar a revisão da escrita
evidenciando o ego do autor; a desobediência indicando autafirmação consciencial; os embates
criados e alimentados mentalmente; a vontade decidida de aprofundar na autopesquisa; a omissão
premeditada nas situações críticas; a admissão da imaturidade no pedido de desculpas; o mapeamento dos fatores geradores de indignação; o ato de assumir a responsabilidade dos autodesconfortos; a desconsideração às convenções sociais atravancadoras; a opção pela anticonflituosidade;
a meta da desperticidade.
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autassédio; a preponderância do umbilicochacra; a afinidade e conexão com consciexes de padrão monárquico; a paragenética de retrovidas em corte monárquica; a memória energética gerando sensações não identificadas; o assédio extrafísico intensificador da revolta; as consciexes instigando
a competição; as relações do pretérito ditando as relações do presente; as interprisões grupocármicas; a mágoa gerando desgastes energéticos desnecessários; a ausência de autoconscientização
multidimensional (AM) permitindo a potencialização do assédio; a assimilação simpática (assim)
de padrões baratrosféricos; as vampirizações energéticas extrafísicas; a compreensão da influência dos fatores multidimensionais nas interrelações cotidianas; a projeção vexaminosa enquanto
instrumento de paraeducação; as projeções conscientes desmascarando o pseudequilíbrio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo afrontar–sentir-se afrontado; a sinergia descontrole emocional–falta de controle energético; o sinergismo afronta–insegurança pessoal; a sinergismo posicionamento sadio–postura desarmada.
Principiologia: o princípio de não se deixar afetar negativamente pelo outro; o princípio de não precisar provar nada para ninguém; a afronta enquanto comprometimento do princípio da convivialidade sadia; o princípio cosmoético de ser fonte de energias fraternas; o princípio da descrença (PD) aplicado à autopesquisa.
Codigologia: a insuficiência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o comportamento
natural alheio ferindo o código de conduta pessoal.
Teoriologia: as dificuldades de relacionamento embasando a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da evolução consciencial indicando ser o afrontamento auto-herança baratrosférica; a teoria da inteligência emocional.
Tecnologia: a técnica da madrugada; a técnica da Consciencioterapia; a técnica de
contar até 10; a técnica da conscin-cobaia; o reconhecimento expresso da imaturidade enquanto
técnica de autossuperação; o autodesassédio na técnica da tenepes; a técnica do Conscienciograma; a técnica do mapeamento de conflitos.
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Voluntariologia: o propósito da heterocrítica no voluntariado conscienciológico; o voluntariado propulsor na posição de coordenador de Instituição Conscienciocêntrica (IC); o aproveitamento máximo das devolutivas dos colegas de voluntariado na docência conscienciológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; a vivência na plenitude do laboratório da convivialidade diária.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Parageneticistas; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio
Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da
Homeostaticologia.
Efeitologia: o efeito do embotamento da lucidez; o efeito da predominância repentina
do psicossoma sobre os demais veículos; o efeito espelho do trafar do outro; o efeito latente do
embate energético a cada confrontação; o efeito desagregador do revide; os melindres cotidianos
enquanto efeitos da imaturidade afetiva; o efeito das mágoas nas interprisões; a agressividade
enquanto efeito da baixa autestima; o efeito não dimensionado das retrovidas na existência atual;
o efeito da indiferença alheia; o efeito da falta de cumprimento, saudação; o efeito do papel coadjuvante na realização da proéxis; o efeito dos exercícios de respiração; o efeito de abrir mão de
ter razão e de direitos; o efeito positivo da vergonha; o efeito da compreensão da afronta alheia.
Neossinapsologia: as neossinapses resultantes das reciclagens a partir das heterocríticas; a construção de neossinapses comportamentais; o constrangimento gerando reflexão profunda e neossinapses temperamentais; os aprendizados nos diferentes ambientes de trabalho contribuindo para as neossinapses.
Ciclologia: o ciclo contínuo provocação-revide; a energia combativa alimentando o ciclo reatividade da conscin–conexão de consciexes energívoras; o ciclo de descontroles emocionais alimentado pela falta de domínio energético; o ciclo nosográfico da ação e reação; o ciclo
interprisional ofensa-rancor; o ciclo afronta-reflexão-reciclagem-acolhimento.
Enumerologia: a conduta de não aceitar a argumentação do outro; a conduta de provocar afrontas propositais; a conduta descuidada de gerar melindres inadvertidamente; a conduta de
afrontar verbalmente; a conduta de afrontar energeticamente; a conduta energívora de promover
embates para chamar atenção; a conduta de desqualificação do posicionamento do filho interpretada
como afronta pelos pais.
Binomiologia: o binômio afrontador-afrontado; o binômio rigidez pensênica–falta de
flexibilidade energossomática; a falta de vivência do binômio admiração-discordância; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio agressividade–aceitação social; o binômio respeito-discordância; o binômio infantilidade-antagonismo.
Interaciologia: a interação chefe-subordinado; a interação bloqueio afetivo–afronta ostensiva; a interação autocrítica insipiente–heterocrítica mordaz.
Crescendologia: o crescendo competição-cooperação.
Trinomiologia: a energia nosográfica pessoal no trinômio comunicativo emissor-mensagem-receptor; o trinômio atos-fatos-parafatos enquanto registro dos embates desnecessários na holobiografia pessoal.
Polinomiologia: a permanência no primeiro estágio do polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o polinômio escuta atenta–acolhimento–diálogo–
–autoposicionamento sadio.
Antagonismologia: o antagonismo afrontamento desnecessário / firmeza tarística; o antagonismo temperamento de revide / liberdade da paz íntima; o antagonismo afronta / autoposicionamento sadio; o antagonismo temperamento belicista / temperamento pacificador.
Paradoxologia: o paradoxo de a demonstração de superioridade esconder o sentimento
de inferioridade; o paradoxo de o afrontador ser dependente das energias dos afrontados; o para-
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doxo da inabilidade afetiva ao precisar entrar no estado emocional da afronta para sair da condição de afrontado.
Politicologia: a belicosocracia; a egocracia; a vulgocracia; a assediocracia; a autocracia;
a aristocracia; a tirania; a política de atacar primeiro, ouvir depois.
Legislogia: a lei do mais forte; a lei da causa e efeito; a lei da ação e reação; a lei do ricochete energético; a lei de talião.
Filiologia: a emocionofilia; a egofilia; a palcofilia; a criticofilia; a aristocraciofilia.
Fobiologia: a fobia de demonstrar fraqueza; a fobia da autexposição; a heterocriticofobia; a coerenciofobia; a evoluciofobia; a sociofobia; a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do ph.Deus; a síndrome do pequeno poder; a síndrome da realeza; a síndrome da superioridade exposta no questionamento “Você sabe com quem está falando?”; a síndrome do justiceiro como reação à afronta pessoal e alheia.
Maniologia: a mania de estar sempre na defensiva; a mania de se sobressair; a mania de
dar a última palavra; a mania de considerar todos serem do contra; a mania de afrontar superiores
hierárquicos; a mania de ser dono da verdade; a megalomania; a tiranomania; a egomania.
Mitologia: o mito de a admissão de fraquezas enfraquecer; o mito de o vencedor ter
a última palavra; o mito da verdade absoluta; os mitos da realeza; o mito da superioridade pelos
recursos materiais.
Holotecologia: a nosoteca; a convivioteca; a belicoteca; a cosmoeticoteca; a trafaroteca;
a consciencioteca; a patopensenoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Falaciologia; a Conviviologia; a Teaticologia; a Experimentologia; a Coerenciologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Autassediologia; a Psicossomatologia; a Subcerebrologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin afrontadora; a consciêncula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a autoridade autoritária; a consciex assediadora; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o afrontável; o insultador; o agressivo; o beligerante; o desaforado;
o ofensor; o injuriador; o justiceiro; o briguento; o maleducado; o insolente; o desrespeitador;
o impertinente; o ofendido; o humilhado; o autocrata; o autocorrupto.
Femininologia: a afrontável; a insultadora; a agressiva; a beligerante; a desaforada;
a ofensora; a injuriadora; a justiceira; a briguenta; a maleducada; a insolente; a desrespeitadora;
a impertinente; a ofendida; a humilhada; a autocrata; a autocorrupta.
Hominologia: o Homo sapiens hostilis; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens egocarmicus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens narcissus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens mediocris; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens vulgaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: afronta imprevista = a reincidência de comportamentos ofensivos, rudimentares e primitivos, não planejados, decorrentes do temperamento; afronta premeditada = a repetição sistemática proposital do comportamento hostil já identificado, resultado de ruminação
mental, rigidez, autoritarismo e falta de recin, comprometendo o autoposicionamento sadio.
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Culturologia: a supremacia permeando a cultura da argumentação; a cultura da apriorismose; a cultura do holossoma, com ênfase no psicossoma; a cultura passional da vingança;
a cultura pessoal do autoritarismo.
Taxologia. Do ponto de vista da Psicossomatologia, a afronta indica a ocorrência de trafares tais como os 40 listados abaixo, em ordem alfabética:
01. Agressividade.
02. Arbitrariedade.
03. Arrogância.
04. Autoritarismo.
05. Ciúme.
06. Competitividade.
07. Conflitividade.
08. Contundência.
09. Desconsideração.
10. Desprezo.
11. Empáfia.
12. Exacerbação.
13. Frieza.
14. Hostilidade.
15. Humilhação.
16. Impulsividade.
17. Indiferença.
18. Insegurança.
19. Intolerância.
20. Intransigência.
21. Irritação.
22. Melindre.
23. Menosprezo.
24. Militarismo.
25. Monarquismo.
26. Narcisismo.
27. Orgulho.
28. Petulância.
29. Prepotência.
30. Raiva.
31. Rancor.
32. Reatividade negativa.
33. Religiosidade.
34. Rispidez.
35. Soberba.
36. Truculência.
37. Vaidade.
38. Vanglória.
39. Vergonha.
40. Vitimização.
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 afronta, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Antagonismo: Autodiscernimentologia; Neutro.
Arrogância: Parassociologia; Nosográfico.
Audição seletiva: Autodiscernimentologia; Neutro.
Autoposicionamento sadio: Comunicologia; Homeostático.
Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
Egocentrismo: Egologia; Neutro.
Esquema de merecimento: Patopensenologia; Nosográfico.
Honra ectópica: Cosmoeticologia; Nosográfico.
Incivilidade: Parapatologia; Nosográfico.
Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
Intempestividade: Parapatologia; Nosográfico.
Prova do orgulho: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
Raiva: Parapatologia; Nosográfico.
Recalcitrância temperamental: Temperamentologia; Neutro.
Sarcasmo: Parapatologia; Nosográfico.

O AFRONTAMENTO INDICA IMATURIDADE EMOCIONAL,
AUSÊNCIA DE AUTOCRÍTICA E BELIGERÂNCIA. A IDENTIFICAÇÃO DAS AFRONTAS DIÁRIAS É TÉCNICA EFICIENTE PARA O AUTODESASSÉDIO E A PACIFICAÇÃO ÍNTIMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda utiliza ou sofre o afrontamento parapatológico? Quais medidas vem adotando para qualificar o posicionamento pessoal visando à convivência pacífica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
226 e 227.
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AMBIENTAL ORGANIZACIONAL
(ECOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A agenda ambiental organizacional é a proposta técnica de ações cosmoéticas de organizações, incluindo as empresas públicas, privativas, educacionais, do terceiro setor
e conscienciocêntricas, voltadas às ações de sustentabilidade e gestão de pessoas, com foco na
responsabilidade planetária, mudança de valores e atitudes, preservação ecológica e economia de
recursos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo agenda vem do idioma Latim, agenda, “caderneta de anotações”,
derivado de agendus, e este de agere, “fazer; agir; fazer andar à sua frente; conduzir; adiantar-se”.
Surgiu no Século XIX. O vocábulo ambiente procede do mesmo idioma Latim, ambiens, particípio presente de ambire, “andar ao redor; cercar; rodear”. Surgiu no Século XVII. A palavra organizar provém do idioma Francês, organiser, e este do idioma Latim Medieval, organizare, “estabelecer as bases; dotar de alguma estrutura; dispor de modo a tornar apto à vida”. Apareceu no
Século XVI.
Sinonimologia: 1. Agenda de administração ambiental. 2. Plano de coerência econômico-ecológico-social. 3. Plano de ação ecológico. 4. Plano ecológico de compromissos organizacionais. 5. Programa de ações ecológicas institucionais. 6. Plano de educação sócio-ambiental.
7. Ferramenta de gerenciamento ecológico. 8. Planejamento do uso de recursos naturais.
Neologia. As duas expressões compostas agenda ambiental organizacional eletronótica
e agenda ambiental organizacional conscienciológica são neologismos técnicos da Ecologia.
Antonimologia: 1. Ausência de responsabilidade planetária; irresponsabilidade ecológica. 2. Despreocupação ecológica. 3. Ausência de planejamento socioambiental. 4. Desperdício
de recursos naturais. 5. Programa ecológico de fachada; projeto socioambiental para marketing
empresarial. 6. Agenda de compromissos.
Estrangeirismologia: a sustainable enterprise; o ecological business; a Ecological Economics; o greenwashing acriticamente aceito e despercebido; a planetary emergency; o Zeitgeist
da urgência da crise ecológica; o checklist das ações responsáveis das organizações; a Ecopsychology aproximando a relação entre Ecologia e evolução consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à responsabilidade planetária.
Citaciologia. Eis duas citações reflexivas, associadas ao tema: – A extinção de espécies,
a contaminação do ar e da água, o efeito estufa não são a crise ambiental. São apenas seus indicadores. A crise ambiental é a nossa crise. De valores, relacionamento, identidade e conhecimento (Céu D´Ellia, 1963–). A expansão da consciência ambiental se dá na exata proporção em que
percebemos meio ambiente como algo que começa dentro de cada um de nós, alcançando tudo
o que nos cerca e as relações que estabelecemos com o universo (André Trigueiro, 1966–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Ecologia; o holopensene paraecológico grupal;
o holopensene da responsabilidade planetária; o holopensene da sustentabilidade ecológica; o holopensene sadio; os sociopensenes; a sociopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os pensenes universalistas; os holopensenes patológicos gerando poluição pensênica; os pensenes antiecológicos;
o holopensene da despreocupação pensênica com o futuro das gerações vindouras; a evitação do
lixo pensênico; as ações ecológicas favorecendo a mudança dos autopensenes.
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Fatologia: a agenda ambiental organizacional; a qualidade do ambiente natural e artificial como fundamentais à vida; a contribuição para a sustentabilidade ecológica; a Educação Ambiental; a coleta seletiva de resíduos para a reciclagem dos materiais e preservação dos recursos naturais; a falta de entendimento da importância da sustentabilidade do Planeta; o desrespeito aos
animais, vegetais e ambientes naturais; a necessidade de repensar sobre as escolhas e atitudes;
o local de trabalho na condição de ambiente cotidiano das conscins; os impactos ambientais, diretos e indiretos causados pelos diferentes tipos de corporações; as ações praticadas na empresa reverberando em a Natureza; as ações ecológicas no aqui e agora; as políticas e escolhas empresariais ditando as exigências ecológicas ao mercado; a gestão ambiental enquanto metodologia técnica para a prática da agenda ambiental organizacional; a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), como Metodologia e motivação para as agendas ambientais organizacionais no setor
público; a Agenda 21 na condição de instrumento de planejamento participativo; a agenda ambiental ampliando a qualidade de vida no trabalho; o bem-estar ambiental; a ampliação da autestima
e da produtividade do profissional da empresa; a responsabilidade planetária das empresas; a responsabilidade planetária sendo parte das proéxis individuais e grupais; a inserção da agenda ambiental organizacional nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs); as iniciativas individuais enquanto exemplos multiplicadores; a vivência prática das ações cosmoéticas; a crise
ambiental indicadora da crise humana e vice-versa; a agenda na condição de instrumento promotor de mudanças de valores e atitudes; a consciência ecológica adquirida a partir das recins e recéxis pessoais; a facilitação de ações coletivas pelo bem comum; a interassistência resultante das
ações grupais; a economia financeira consequente à evitação de desperdícios; a otimização do uso
dos recursos públicos; a preservação de recursos naturais decorrente das ações da agenda ambiental cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático contribuindo na saúde ambiental intra e extrafísica; a qualidade do ambiente intrafísico repercutindo na qualidade do
ambiente extrafísico; a poluição pensênica comprometendo os ambientes extrafísicos; a evitação
do comprometimento multidimensional decorrente da destruição do ambiente intrafísico; a ampliação do conhecimento e entendimento da Paraecologia; as reverberações multidimensionais homeostáticas a partir da assertividade ecológica das organizações; as reurbanizações extrafísicas;
os desassédios individuais e grupais decorrentes das posturas cosmoéticas pela preservação ambiental; a agendex influenciando a qualidade da agenda ambiental interassistencial na intrafisicalidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Ecologia-Conscienciologia; o sinergismo nocivo dos impactos ambientais causados por corporações de diferentes segmentos; o sinergismo intenção cosmoética–agenda ambiental; o sinergismo intencionalidade-tecnicidade; o sinergismo das ações
coletivas na mudança da cultura organizacional para melhor; o sinergismo autoconscientização–
–autaplicação imediata.
Principiologia: o princípio da preservação; o princípio da interassistencialidade global; o princípio do bem comum; o princípio de cada consciência fazer a parte pessoal, na condição de minipeça do maximecanismo; o princípio de 1 por todos e todos por 1; o princípio da megafraternidade; o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio da autenticidade consciencial.
Codigologia: os estatutos do servidor e códigos de Ética Profissional das empresas públicas e privativas; as normas da International Standard Organization (ISO) socioambientais ao
modo de códigos de qualidade ambiental nas empresas; os códigos sociais; a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC); as ações ecológicas enriquecendo o código grupal de Cosmoética (CGC); o código de valores pessoais.
Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria da coerência; a teoria
da evolução consciencial; a teoria de o hábito, mesmo forçado, promover a mudança; as teorias
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da cultura e da mudança organizacional; a teoria de o ambiente externo ser reflexo do ambiente
interno, intraconsciencial; a teoria de a união fazer a força.
Tecnologia: a técnica do Cosmograma para o levantamento de métodos já experimentados nas diferentes organizações; as técnicas de gestão ambiental; as técnicas de gestão participativa; as técnicas do gerenciamento de projetos; as técnicas dos 3 Rs ecológicos reduzir-reutilizar-reciclar vivenciados na ordem correta; as técnicas de reciclagens dos resíduos; as técnicas ecológicas de fluxos de entrada e saída; as técnicas de qualidade de vida no trabalho; as técnicas de
sensibilização de pessoas para mudanças organizacionais; a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: as iniciativas de ações ecológicas e sustentáveis partindo da postura
voluntária dos colaboradores das empresas, mesmo não havendo agenda ambiental institucionalizada; o voluntário teático da responsabilidade planetária; o autodiscernimento do voluntário da
Conscienciologia quanto às atitudes ecológicas pessoais; o antidesperdício no voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana;
o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
os embriões de Colégios Invisíveis nas redes virtuais de pessoas interessadas na sustentabilidade
do Planeta.
Efeitologia: o efeito halo das ações ecológicas; os efeitos da reeducação nas recins pessoais; os efeitos das ações grupais planejadas gerando maiores resultados.
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses; as
neossinapses ecológicas intraconscienciais, grupais e policármicas; as neossinapses advindas
das reciclagens pessoais.
Ciclologia: o ciclo do PDCA (Plan, Do, Check, Act) na qualificação da agenda ambiental organizacional; o ciclo identificação do problema–correção–acerto; o ciclo meta-trabalho-conquista; os ciclos promovidos pela reutilização e reciclagem dos materiais descartados, poupando os recursos do Planeta.
Enumerologia: a agenda vazia; a agenda do autodiscernimento; a agenda de autopensenização; a agenda da intencionalidade cosmoética; a agenda das mudanças de atitude; a agenda
das ações individuais; a agenda das ações em grupo.
Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio liberdade-responsabilidade; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio parte-todo; o binômio minipeça-maximecanismo; o binômio agenda-organização; o binômio desenvolvimento–visão de futuro; o binômio recebimento-retribuição norteando as escolhas ecológicas; o binômio coerência pessoal evolutiva–atitudes ecológicas; o binômio respeito aos pares–respeito aos demais seres do Planeta;
o binômio inafastável evolução consciencial–interassistencialidade.
Interaciologia: a interação responsabilidade-teoria-prática; a interação CPC-CGC;
a interação respeito-cuidado; a interação da “teia da vida”, interligando tudo e todos no Planeta;
a interação reforma íntima–reforma social; a interação motivação pessoal–motivação grupal favorecendo a consecução da agenda ambiental organizacional.
Crescendologia: o crescendo conscientização–mudança de atitude–sustentabilidade;
o crescendo patológico capitalismo-ganância-excessos-insustentabilidade; o crescendo evolutivo
amoralidade–Ética Humana–Cosmoética; o crescendo agenda ambiental–práticas sustentáveis–
–responsabilidade planetária.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio complementar repensar-reaprender-reeducar; o trinômio priorização-organização-prevenção; o trinômio conscienciológico reciclagem intraconsciencial–reurbanização intrafísica–reurbanização extrafísica.
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Polinomiologia: o polinômio empresa–pessoas–Ecologia–ações sustentáveis–evolução;
o polinômio autestima-motivação-conscientização-Cosmoética; o polinômio papel-plástico-metal-vidro na separação do lixo para reciclagem; o polinômio (aliteração) dos 5 Rs refletir-recusar-reutilizar-reduzir-reciclar; o polinômio (aliteração) dos 7 Rs repensar-recusar-reduzir-reparar-reutilizar-reciclar-reintegrar; o polinômio (5Ss) senso de utilização–senso de ordenação–senso
de limpeza–senso de saúde e higiene–senso de autodisciplina.
Antagonismologia: o antagonismo ação / omissão; o antagonismo entendimento / ignorância; o antagonismo cuidar / descuidar; o antagonismo espectador da vida / protagonista responsável; o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismo desenvolvimento conservacionista / crescimento econômico predatório.
Paradoxologia: o paradoxo de o custo das agendas ambientais organizacionais representar investimento e gerar economia; o paradoxo de o crescimento econômico nem sempre ser
sinônimo de desenvolvimento; o paradoxo de os países priorizadores de ações sustentáveis nos
próprios territórios implantarem indústrias anticosmoéticas em outros países; o paradoxo de as
gerações futuras serem as conscins atuais, ressomadas no futuro; o paradoxo do autopesquisador da consciência antiecológico; o paradoxo da cosmovisão simplificadora; o paradoxo de
a atuação reurbanizadora dos Serenões nem sempre evitar catástrofes naturais.
Politicologia: a democracia pura; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a sociocracia; a cosmocracia; a Política Nacional de Meio Ambiente; as políticas públicas
de responsabilidade socioambiental; as políticas de controle de desperdício; a política nacional de
resíduos sólidos; as conferências locais, nacionais e internacionais voltadas ao debate das políticas e questões ambientais; as políticas e programas de educação para a cidadania.
Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis da seriéxis; a lei da interdependência consciencial; a lei da maxiproéxis; as leis sociais; as leis de proteção aos recursos naturais; as leis municipais e estaduais do meio ambiente; as leis de regulamentação de compras e procedimentos
sustentáveis nas instituições públicas.
Filiologia: a ecofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a metodofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a biofobia; a metatesiofobia; a decidofobia; a recexofobia; a recinofobia;
a evoluciofobia; o medo de encarar a degradação do Planeta interpretada enquanto “verdade inconveniente”.
Sindromologia: a síndrome do consumismo; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da
mediocrização; a atenção à síndrome da insegurança econômica; a síndrome da prospectiva trágica.
Maniologia: a egomania; a megalomania; a mania de comprar o supérfluo; a mania de
imprimir documentos desnecessariamente.
Mitologia: o mito da inesgotabilidade das fontes de recursos naturais; o mito de o crescimento econômico ser sempre positivo, mesmo tendo custos ecológicos; o mito de a Natureza,
ser apenas fauna e flora; o mito da superioridade humana; o mito da insignificância das ações
domésticas e do trabalho para a Ecologia do Planeta; o mito de o conforto para parte da população representar melhora ambiental; o mito do “planeta água”.
Holotecologia: a ecoteca; a ciencioteca; a economoteca; a hemeroteca; a consciencioteca; a evolucioteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca; a eticoteca; a socioteca; a reurbanoteca; a assistencioteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Ecologia; a Intrafisicologia; a Discernimentologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia; a Maxifraternologia; a Recexologia; a Recinologia; a Administraciologia; a Tecnologia; a Interassistenciologia; a Policarmologia; a Paradireitologia; a Interdisciplinologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a conscin
responsável; a conscin cosmoética; o ser interassistencial; as equipes de trabalho nas organizações.
Masculinologia: o ambientalista; o ecologista; o gestor; o servidor público; o empresário; o funcionário; o trabalhador; o voluntário; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;
o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o pesquisador; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a ambientalista; a ecologista; a gestora; a servidora pública; a empresária; a funcionária; a trabalhadora; a voluntária; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a pesquisadora; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens ecologicus; o Homo sapiens gestor; o Homo sapiens
methodologus; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens gruppalis;o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: agenda ambiental organizacional eletronótica = a tradicional, desenvolvida nas organizações da Socin; agenda ambiental organizacional conscienciológica = a multidimensional, desenvolvida nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Culturologia: a qualificação da cultura organizacional a partir da incorporação da agenda ambiental; a cultura do capitalismo selvagem; a cultura do desperdício; a cultura da irresponsabilização; a evolução da cultura local e global com foco na responsabilidade planetária;
a cultura sociológica sadia; a cultura do exercício da cidadania; a cultura da Interassistenciologia; a cultura proexológica.
Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem funcional,
7 etapas a serem observadas na implantação da agenda ambiental organizacional participativa:
1. Equipe. Formação de grupo de trabalho para coordenar as ações.
2. Diagnóstico. Mapeamento de gastos da instituição; levantamento das ações existentes; pesquisa de opinião dos componentes da organização; identificação dos pontos críticos, impactos e desperdícios.
3. Projeto. Detalhamento ordenado das ações, estruturado em projeto ou plano de ação,
onde conste “qual fazer”, “como”, “quando” e “por quem”.
4. Comunicação. Sensibilização e mobilização de todos os participantes da instituição
quanto à importância do projeto, justificativas, vantagens e objetivos.
5. Integração. Promoção de gestão participativa, envolvendo maior número de pessoas
nas ações.
6. Ações. Consecução das ações planejadas, com foco nos fluxos de entradas e saídas do
sistema organizacional, marcadamente quanto a materiais de expediente, principalmente papel,
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copos descartáveis, energia elétrica, água, compras sustentáveis, qualidade de vida, frota automotiva e encaminhamentos para reciclagem.
7. Avaliação. Avaliação e monitoramento contínuos dos resultados e verificação das
oportunidades de melhoria. Implantação do ciclo PDCA.
Tipologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 15 exemplos de
ações alternativas conhecidas e passíveis de serem implementadas nas organizações:
01. Brindes: distribuição de brindes educativos, tais como canecas reutilizáveis, blocos
para anotações, sementes para plantio.
02. Campanhas: gincanas de práticas ecológicas de arrecadação de recicláveis ou eletrônicos para reaproveitamento de peças; campanhas de estímulo ao exercício da Cosmoética e da
cidadania.
03. Capacitação: palestras; reuniões; treinamentos para os funcionários; “kit ambiental”
para novos contratados.
04. Compras: cuidado em adquirir bens, serviços e materiais ecologicamente corretos.
05. Comunicação: uso do e-mail, intranet, site ou blog para interação; murais coletivos.
06. Construção: atenção a soluções tecnológicas ecológicas nas reformas e construções.
07. Diagnóstico: levantamento de não conformidades a serem solucionadas, tais como
defeitos de hidráulica e desperdícios de energia.
08. Estímulos: concursos de ideias; identificação de talentos internos; espaço para exposições, leitura e relaxamento; feira de trocas.
09. Eventos: evento de lançamento da agenda; café da manhã saudável.
10. Guias: cartilhas; revista; boletins eletrônicos da agenda.
11. Informática: configuração para desligamento automático de microcomputadores;
economias nas impressões em papel; fluxo de documentos e processos através de sistema.
12. Inovações: projetos promotores de soluções criativas para a motivação e o trabalho
de equipe, por exemplo, carona solidária, bicicletário, pequenas hortas em jardins ou vasos.
13. Manutenção: plano de revisão periódica do funcionamento das máquinas e instalações da empresa.
14. Parcerias: acordos com cooperativas de catadores de lixo reciclável, empresas de
reciclagem de óleo usado e de coleta de materiais eletrônicos.
15. Racionalização: uso racional do papel, energia elétrica, água, descartáveis e outros
bens de consumo; separação dos resíduos recicláveis para destinação correta.
Cosmovisiologia. A prática diária de novos hábitos sadios, a partir do entendimento da
responsabilidade ecológica, contribui para a sustentabilidade do Planeta e para as reciclagens pessoais, alinhando-se às vivências da Maxifraternidade, Cosmoética e Universalismo.
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 agenda ambiental organizacional, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
02. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
03. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
04. Educação ambiental: Reeducaciologia; Neutro.
05. Empreendimento sustentável: Intrafisicologia; Neutro.
06. Gestão participativa: Administraciologia; Neutro.
07. Paraclima organizacional: Pensenologia; Neutro.
08. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
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09. Princípio da responsabilidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Qualidade de vida ideal: Homeostaticologia; Homeostático.
Reeducação recíproca: Conviviologia; Homeostático.
Saúde ambiental: Paraecologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Sujismundismo: Parapatologia; Nosográfico.
Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.

A AGENDA AMBIENTAL ORGANIZACIONAL FACULTA A TEÁTICA DA RESPONSABILIDADE PLANETÁRIA, CONTRIBUINDO PARA A SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA PRIORITÁRIA
À EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL EM BASES COSMOÉTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica ações prioritárias de responsabilidade
ambiental nos locais onde atua? Entende a relação dessa atitude com a autevolução consciencial?
Filmografia Específica:
1. A Corporação. Título Original: The Corporation. País: Canadá. Data: 2003. Duração: 145 min. Gênero:
Documentário. Idioma: Inglês; & Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Jennifer Abbott; & Mark
Achbar. Produção: Mark Achbar; & Bart Simpson. Co-produção: Cari Green; Nathan Neumer; & Tom Shandel. Narração: Mikela J. Mikael. Roteiro: Joel Bakan; Harold Crooks; & Mark Achbar. Música: Leonard J. Paul. Edição: Jennifer
Abbott. Distribuição: Zeitgeist Films. Outros dados: Adaptado por Joel Bakan de seu livro The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power. Sinopse: O documentário traz diversos depoimentos de profissionais de diferentes
áreas, sobre o papel das grandes corporações e reflexos no planeta, desde a Revolução Industrial. Os comentários convergem para a conclusão das nocividades causadas pelas grandes corporações, mas envolvendo todas as pessoas vinculadas,
inclusive os clientes.
2. A História das Coisas. Título Original: The Story of Stuff. País: EUA. Data: 2007. Duração: 21 min. Gênero: Documentário; & Animação. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês. Dublado: Português. Direção:
Louis Fox. Produção: Erica Priggen. Produção Executiva: Christopher Herrera; Free Range Studios; Funders Workgroup for Sustainable Production and Consumption; & Tides Foundation. Narração: Annie Leonard. Roteiro: Louis Fox;
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AGENDA AUTODESASSEDIADORA
(PARAPROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A agenda autodesassediadora é a organização dos horários e dos compromissos pessoais, familiares, profissionais, sociais e comunitários, dentro de rotina profilática da
conscin disciplinada, homem ou mulher, de modo a promover e a manter o autodesassédio emocional contínuo crescente necessário aos trabalhos interassistenciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo agenda vem do idioma Latim, agenda, “caderneta de anotações”,
derivado de agendus, e este de agere, “fazer; agir”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autos, “eu mesmo; por si próprio.” O prefixo des procede do
idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. O vocábulo assédio provém do idioma
Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu no idioma Português, no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Agenda de desassédio pessoal. 2. Agenda de autoblindagem.
3. Agenda autequilibrante.
Neologia. As 3 expressões compostas agenda autodesassediadora, agenda autodesassediadora inicial e agenda autodesassediadora avançada são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia.
Antonimologia: 1. Agenda assediadora. 2. Agenda sobrecarregada. 3. Agenda vazia.
4. Agenda desordenada.
Estrangeirismologia: o laptop; o to be in the mood; o antiworkaholism; o festina lente.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos compromissos evolutivos de responsabilidade pessoal.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: −Autorganização: responsabilidade interassistencial.
Filosofia: o autocriticismo e o calculismo cosmoético embasando o cotidiano do interassistente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de autodesassedialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade.
Fatologia: a agenda autodesassediadora; a rotina do autodesassédio; a Higiene Consciencial permanente; os critérios no agendamento dos compromissos; a prioridade interassistencial;
a autoconsciência dos limites holossomáticos; as raias de ação; o trafor combatendo o trafar;
a qualificação holossomática; a superação crescente das autolimitações; a evitação dos excessos;
a antidispersividade; a profilaxia dos acidentes de percurso; o antiestresse patológico; a preservação somática; a longevidade produtiva; o levar de eito atividades variadas da vida humana com
equilíbrio holossomático relativo; a defesa da interassistencialidade continuada; o comportamento
estrito; o autorrespeito ao temperamento pessoal visando sustentar a produtividade evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional profilático (EV); a assepsia energética; a desassim; o condicionamento holochacral; o tenepessismo; a valorização do amparo extrafísico de função; o entrosamento com o amparo extrafísico de função chancelando o autodesassédio; a agenda autodesassediadora gerando o conceptáculo às inspirações extrafísicas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorganização-produtividade; o sinergismo do duplismo evolutivo promovendo o autodesassédio a partir do respeito recíproco às agendas pessoais;
o sinergismo tenepessismo-autoincorruptibilidade; o sinergismo assistente previdente–amparador técnico; o sinergismo rotina útil–potencialização dos trafores.
Principiologia: o princípio da preservação da vida; o princípio da produtividade sadia;
o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio do “isso não é para mim”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à qualificação da rotina
interassistencial; o código de critérios pessoais decisórios.
Teoriologia: a teoria da autodefesa cosmoética visando os trabalhos interassistenciais.
Tecnologia: a técnica do autodesconfiômetro; a técnica da reciclagem existencial; a técnica de viver evolutivamente; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da sesta; a técnica da
parada produtiva; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: a condição do voluntário e do paravoluntário equilibrado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autodesassediologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos nocivos do trabalho excessivo desregrado; os efeitos sadios da
vida organizada; os efeitos acumulativos da longevidade produtiva.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos autodesassediadores.
Ciclologia: o ciclo da sobrevivência na dimensão humana; o ciclo limite holossomático–
–adversidade–estressamento negativo; o ciclo interesse-dedicação.
Enumerologia: o planejamento criterioso; as ações repensadas; as reflexões inspiradoras; as ousadias calculadas; a autocrítica permanente; a análise dos resultados; os reajustes na
agenda.
Binomiologia: o binômio datas fatais–ansiosismos; o binômio disponibilidade-disposição; o binômio registro–espaço mental; o binômio antecedência-tranquilidade; o binômio previsibilidade-prevenção; o binômio qualificação holossomática–desempenho otimizado; o binômio
resultados contínuos–motivação crescente.
Interaciologia: a interação EV-desassim; a interação tempo-produtividade; a interação
anotação–preservação da memória; a interação concentração profunda–mudança de bloco imediata; a interação checkups periódicos–manutenção da saúde; a interação atividades de lazer–
–férias regulares; a interação novos desafios–estresse positivo; a interação condicionamento
energético–desempenho interassistencial; a interação qualificação holossomática–desempenho
proexológico; a interação devagar e sempre–aceleração crescente; a interação atividades individuais–atividades grupais; a interação temperamento-autassédios.
Crescendologia: o crescendo pouco bem feito–muito bem feito; o crescendo crise de
crescimento–autenfrentamento–autossuperação; o crescendo abordagem emocional–abordagem
racional; o crescendo reflexão-compreensão-anticonflitividade; o crescendo euforin-cipriene-primener.
Trinomiologia: o trinômio equilíbrio–bem estar–harmonia; o trinômio iniciativa-manutenção-acabativa; o trinômio fluxograma-organograma-cronograma; o trinômio planilhas semanais-mensais-anuais; o trinômio faixa etária–experiência de vida–autodesempenhos.
Polinomiologia: o polinômio exercícios físicos desintoxicantes–sexo relaxante–sono reparador–bem-estar; o polinômio autocrítica-autoincorrupção-autorganização-autodesassédio.
Antagonismologia: o antagonismo exaustividade / exaustão; o antagonismo agenda rígida / agenda flexível; o antagonismo disponibilidade / prioridade; o antagonismo fixação nosográfica / megafoco evolutivo; o antagonismo empolgação / maturidade; o antagonismo idealização / realização; o antagonismo concessão espúria / resistência cosmoética.
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Paradoxologia: o paradoxo da conscin ocupada prestativa; o paradoxo da conscin organizada nos mínimos detalhes pronta para a mudança radical instantânea; o paradoxo da disciplina rígida libertadora.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada com critérios.
Filiologia: a somatofilia; a biofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a disciplinofobia; a metodofobia; a hedonofobia.
Sindromologia: a síndrome da fadiga; a síndrome de burnout; a síndrome da emergência; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da onipotência; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a autassediomania; a robexomania; a subcerebromania; a megalomania.
Mitologia: o combate ao mito da onipotência pessoal.
Holotecologia: a egoteca; a biografoteca; a parapsicoteca; a metodoteca; a experimentoteca; a assistencioteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Rotinologia; a Habitologia; a Intrafisicologia; a Homeostaticologia; a Holossomática; a Somatologia; a Psicossomática; a Consciencioterapia; a Autorganizaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin organizada; a personalidade metódica; o ser racional.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente
ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens methodicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens proexologicus; o Homo sapiens desobsessus.
V. Argumentologia
Exemplologia: agenda autodesassediadora inicial = a mantenedora das realizações ainda
espaçadas; agenda autodesassediadora avançada = a mantenedora da produtividade sadia diária
máxima, crescente.
Culturologia: a cultura da autodesassedialidade interassistencial; a cultura da antecedência.
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Rigor. Ao longo da conquista da autodesassedialidade, a conscin necessita de maior rigor na organização intrafísica de modo a não negligenciar os detalhes profiláticos, nem exceder
os próprios limites de autodesassédio emocional daquele momento evolutivo.
Estofo. Para organizar tal agenda, a conscin deve estar consciente do estofo pessoal
quanto à autodesassedialidade, evitando recaídas, principalmente em momentos significativos na
vida humana de realização da proéxis.
Ranking. As diversas atividades interassistenciais classificadas a partir de critérios da
demanda do autodesassédio emocional facilita a composição lúcida dos horários da agenda.
Critérios. Eis, por exemplo, 8 critérios básicos da agenda autodesassediadora, listados
na ordem alfabética, a serem empregados pela conscin motivada na busca do autodesassédio
emocional:
1. Cosmovisão. Manter a visão de conjunto das atividades pessoais já agendadas, evitando assumir compromissos excessivos causadores da autodesorganização consciencial.
2. Distanciamento. Procurar distanciar atividades emociogênicas de atividades as quais
exigem o máximo de equilíbrio para serem desempenhadas satisfatoriamente.
3. Evitação. Não ceder às chantagens emocionais recorrentes de conscins próximas
e qualquer outro tipo de pressão intrusiva, submetendo-se aos assediadores extrafísicos e sobrecarregando a agenda com compromissos desnecessários.
4. Megafoco. Retornar imediatamente ao megafoco evolutivo, à pista principal, após
qualquer dispersão, desvio, contratempo, intempestividade, indisciplina ou quebra qualitativa.
5. Mudança. Não inserir atividade extra prescindível, nem mudar hábitos corriqueiros
na rotina já estabelecida em semana de compromisso sério.
6. Ponderação. Não marcar compromissos de última hora ou impulsivamente sem refletir com ponderação, considerando o antes (preparo) e o depois (desassimilação) de cada atividade.
7. Priorização. Privilegiar sempre o mais importante, atacadista, deixando para depois
outras demandas menos interassistenciais.
8. Redução. Diminuir as atividades secundárias e terciárias em temporadas de maior sobrecarga de trabalho e de estressamento emocional.
Comocionalismo. Outro aspecto a ser considerado na organização da agenda autodesassediadora são as datas já estabelecidas (Carnaval, Copa do Mundo) ou ocorrências isoladas geradoras de maior comocionalismo público (catástrofes, epidemias), por vezes, influenciadoras no
holopensene da conscin ainda não-desperta.
Interassistencialidade. Para quem é calouro na interassistência, a agenda autodesassediadora é fundamental para se precaver contra as descompensações holossomáticas geradoras dos
adoecimentos e a consequente ausência nos compromissos de responsabilidade pessoal.
Flexibilização. Quaisquer mudanças nos critérios pessoais da agenda autodesassediadora
devem ser feitas mediante o alcance de novo patamar da autodesassedialidade ou em consenso
com o amparador extrafísico de função.
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 íntima com a agenda autodesassediadora, indicados para a expansão
das investigações detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
02. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
05. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
Constância vital: Constanciologia; Homeostático.
Estafa intelectual: Experimentologia; Nosográfico.
Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
Parada produtiva: Autexperimentologia; Homeostático.
Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.
Workaholism: Parapatologia; Nosográfico.

A AGENDA AUTODESASSEDIADORA É A TÉCNICA PROFILÁTICA PARA A CONSCIN ALCANÇAR A AUTODISCIPLINA
EMOCIONAL OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO PENSÊNICO E POTENCIALIZAR A INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica a agenda autodesassediadora? Quais resultados interassistenciais tem obtido a partir dessa prática?
K. A.
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AGENDA

DE
AUTOPENSENIZAÇÃO
(PENSENOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A agenda de autopensenização é a listagem técnica de autopensenes em
busca de neopensenes ou verdades relativas de ponta (verpons), dentro da linha de pesquisa heurística para a consecução da proéxis da conscin lúcida, a ser usada no aproveitamento útil
daqueles momentos livres de obrigações ou de espera de algum compromisso próximo, evitando,
deste modo, jogar conversa fora, perder tempo e a autopensenidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agenda vem do idioma Latim, agenda, “caderneta de anotações”,
derivado de agendus, e este de agere, “fazer; agir”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo pensamento
provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar ideia; pesar; examinar; considerar;
meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões
físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva;
emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. O termo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em
ação”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Agenda pessoal de autopensenes. 2. Diário autopensênico. 3. Microficha de pró-verpons. 4. Agenda de autorreflexões. 5. Agenda heurística.
Neologia. A expressão composta agenda de autopensenização é neologismo técnico da
Pensenologia.
Antonimologia: 1. Agenda eletrônica. 2. Agenda extrafísica; agendex. 3. Agenda
epidérmica (autografia cutânea).
Estrangeirismologia: o upgrade máximo da autorganização; a exclusão dos atritos do
laptop.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorganização evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Agendas
curam amnésias.
II. Fatuística
Pensenologia: a agenda de autopensenização; o diário íntimo de autopensenização;
o temário dos pensenes do momento evolutivo; a listagem sumária de superpensenes; a agenda de
autopensenização potencializando a linearidade da cognição.
Fatologia: a agenda evolutiva intraconsciencial; a agenda estratégica mentalsomática;
a agenda dos alvos autoconscienciais; a agenda dos esquemas inteligentes; a agenda autodidática
das aspirações pessoais; a agenda das ideias geratrizes; a ordenação pela relevância dos assuntos;
o livrinho de apontamentos das pré-verpons; o cadastro dos próximos autotrafores; o registro
mnemônico permanente; a reeducação intraconsciencial; as descobertas a atingir; as proposições
de neoideias; as perspectivas ideativas metódicas; o aproveitamento inteligente do tempo; o incremento da eficácia pessoal; o megafoco da ideia original; os originais fetais; a incubadora intraconsciencial de verpons; a euforin inspiradora; a primener frutífera.
Parafatologia: a preparação dos extrapolacionismos parapsíquicos.

Enciclopédia da Conscienciologia

481

III. Detalhismo
Principiologia: o princípio inevitável da autodisponibilidade frente às oportunidades
evolutivas.
Teoriologia: a teoria da irreversibilidade temporal.
Tecnologia: a paratécnica heurística; a técnica de mais 1 ano de vida; as técnicas de
autossuperação intraconsciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico do Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Comunicologia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Holotecologia: a diarioteca; a heuristicoteca; a criativoteca; a enumeroteca; a pensenoteca; a proexoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Mentalsomatologia; a Autorganização; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Heuristicologia; a Neologia; a Argumentologia; a Autodefinologia; a Sistematologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o pesquisador; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o laboratorista da
Conscienciologia.
Femininologia: a pesquisadora; a epicon lúcida; a consciencióloga; a laboratorista da
Conscienciologia.
Hominologia: o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniconteúdo da agenda de autopensenização = a queimada pessoal de
etapas para a vivência da tenepes; maxiconteúdo da agenda de autopensenização = os atalhos
pessoais possíveis para a desperticidade.
Culturologia: a cultura do calculismo cosmoético; a cultura da ação coordenada.
Conteúdos. Sob a ótica da Experimentologia, a agenda de autopensenização deve constar tão somente dos títulos ou sínteses dos temas mais momentosos ou instigantes de pesquisas
teóricas capazes de embasar investigações práticas, vivenciadas, oportunamente ou logo em seguida. A minilistagem das questões de hoje buscam resgatar a megalistagem das questões de ontem do Curso Intermissivo pré-ressomático.
Jogo. De acordo com a Holomaturologia, eis, na ordem alfabética, o jogo desafiador de
constructos antipodais, sintetizando, em 7 itens, a agenda básica de autopensenização:
1. Exposições: a seta silenciosa pontuando a verborragia criativa.
2. Grandezas: o minibanco de maxinovidades evolutivas pessoais.
3. Impermanências: a agenda permanente com megaquestões impermanentes.
4. Neopautas: as antigas pautas predispondo as extrapautas atuais, cosmoéticas.
5. Potências: os potenciais teáticos das autopotencialidades mentaissomáticas.
6. Prioridades: o privilégio lúcido das autopriorizações técnicas proexológicas.
7. Retificações: a retilinearidade racional imposta à aleatoriedade do caos vigente.

Enciclopédia da Conscienciologia

482

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a agenda de autopensenização, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
3. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
4. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
5. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
6. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
7. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

O PROCESSO DE REFLEXÃO PROFUNDA, SEM NENHUM DEVANEIO, PERMITE À CONSCIN SE ADAPTAR
A SITUAÇÕES NOVAS. AS SITUAÇÕES NOVAS GERAM
O ENCAMINHAMENTO DA CONSCIN PARA AS NEOIDEIAS.
Questionologia. Você já empregou alguma agenda heurística? Vale a pena atualizar,
hoje, a agenda de autopensenização, pessoal, cheia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 501.
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AGENDADOR CONSCIENCIOTERÁPICO
(CONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. O agendador consciencioterápico é a conscin, homem ou mulher, voluntária da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC), capacitada tecnicamente a atuar
na função assistencial de acolhimento, suporte e esclarecimento prévio do candidato a evoluciente
nas diversas modalidades de atendimento, realizando a entrevista de agendamento, a marcação de
horários e o convite à participação em cursos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agenda vem do idioma Latim, agenda, “caderneta de anotações”,
derivado de agendus, e este de agere, “fazer; agir”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”.
Apareceu no Século XIII. A palavra terapia vem do idioma Francês, thérapie, derivada do idioma
Latim Científico, therapia, e esta do idioma Grego, therapeía, “cuidado; atendimento; tratamento
de doentes”. Surgiu em 1899.
Sinonimologia: 1. Agendador interassistencial da Consciencioterapia. 2. Intermediador
da dupla evoluciente-consciencioterapeuta. 3. Enfermeiro consciencioterápico. 4. Assistente social da Consciencioterapia.
Neologia. As 3 expressões compostas agendador consciencioterápico, agendador consciencioterápico jejuno e agendador consciencioterápico veterano são neologismos técnicos da
Consciencioterapia.
Antonimologia: 1. Recepcionista convencional. 2. Operador de telemarketing. 3. Consciencioterapeuta.
Estrangeirismologia: o know-how assistencial; o modus operandi acolhedor; o full time
interassistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao acolhimento ao evoluciente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do acolhimento; os ortopensenes; a ortopensenidade; a pensenosfera assistencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a adaptabilidade
pensênica às abordagens interconscienciais; os recinopensenes; a recinopensenidade; o sigilo pensênico; a assepsia holopensênica do ambiente; a pressão holopensênica sadia da concretização intrafísica dos cursos consciencioterápicos; a afinidade pensênica nos contatos interdimensionais;
o holopensene pessoal da Higiene Consciencial; o holopensene pessoal da saúde consciencial.
Fatologia: a ausculta preliminar aos atendimentos consciencioterápicos; a antessala dos
atendimentos consciencioterápicos; os primeiros socorros prestados ao evoluciente; o roteiro de
entrevista de agendamento; o timing assistencial do agendador sincronizado com o timing do evoluciente; o trafor da empatia sendo determinante para o rapport interconsciencial; o posicionamento cosmoético do não acumpliciamento frente à pusilanimidade do evoluciente; o agendamento a distância; a interação com consciências de diferentes nacionalidades; a organização da agenda pessoal possibilitando a assistência; a autoprontidão assistencial em diferentes contextos;
a acuidade para identificar as necessidades e empregar ações assertivas no momento da assistência; a comunicação interna com a equipe de consciencioterapeutas contribuindo para a contextualização do atendimento; a habilidade de saber ouvir; a hiperacuidade interassistencial; a capacidade de instaurar o holopensene de confiança; o fortalecimento do agendador para lidar com diferentes tipos de patologia sem adoecer; o lava-jato inicial antes do atendimento consciencioterápi-
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co propriamente dito; o cadastro do evoluciente; as marcações de horários entre atendimentos;
a solicitação para o evoluciente preparar a lista de demandas a ser entregue no primeiro atendimento consciencioterápico aos consciencioterapeutas; a entrega das orientações consciencioterápicas; as aulas específicas de orientações aos evoluciente para otimização do processo consciencioterápico; as ocorrências surgidas com os evolucientes entre atendimentos consciencioterápicos;
o evoluciente em acompanhamento pelo setor de Apoio ao Voluntário e Aluno (AVA); o contato
com a família caso seja necessário; as estatísticas das diferentes modalidades de atendimento na
OIC; os evolucientes em participação nos cursos consciencioterápicos; a diferenciação entre operador de telemarketing e agendador consciencioterápico; a falta de conhecimento da função do
agendador pela Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o fato de
o agendador não ir à busca ativa de evolucientes oferecendo Consciencioterapia; o bem-estar íntimo na recepção do evoluciente; as aulas de agendamento no Curso para Formação do Consciencioterapeuta; os treinamentos realizados para a qualificação do agendador; as reuniões técnicas
do agendamento; o Programa para Formação do Agendador.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim); a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os insights recebidos dos amparadores; a iscagem inconsciente; a iscagem consciente; a sustentabilidade energética; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do agendador; a equipe extrafísica de
paragendadores; a conexão com o trabalho interassistencial; a minipeça no maximecanismo interassistencial; o desenvolvimento do parapsiquismo na função de agendador; as cargas energéticas
recebidas no primeiro contato do evoluciente com a OIC; a oportunidade interassistencial amparada extrafisicamente a partir das práticas do agendamento consciencioterápico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo agendador consciencioterápico–amparador técnico de
função; o sinergismo amparador do assistido–amparador do assistente; o sinergismo agendador-consciencioterapeuta.
Principiologia: o princípio do respeito à realidade intraconsciencial do assistido;
o princípio da interassistencialidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria de o menos doente assistir o mais doente; a teoria dos acertos grupocármicos; a teoria da evolução consciente; a teoria da empatia; a teoria do amparo extrafísico
funcional; as teorias das relações interpessoais; as teorias da Etologia.
Tecnologia: a técnica da entrevista de agendamento; as técnicas de abordagem ao evoluciente; os procedimentos técnicos do agendamento; a técnica da assim; a técnica da desassim;
a técnica da evitação do erro; a técnica da tenepes qualificando a interassistencialidade; a técnica do estado vibracional devendo ser a segunda natureza do agendador.
Voluntariologia: a autodisponibilidade como fator essencial para o voluntariado no setor de agendamento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito otimizador dos procedimentos de antessala nos atendimentos consciencioterápicos.
Neossinapsologia: as neossinapses construídas a partir do exercício constante da autoconsciencioterapia na interação com diferentes perfis de evolucientes.
Ciclologia: o ciclo pré-agendamento–entrevista de anamnese–prontuário do evoluciente; o ciclo contínuo de trabalho pré-assistência–assistência–pós-assistência.
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Enumerologia: o acolhimento; o apoio; o auxílio; o préstimo; o socorro; a mediação;
o acompanhamento.
Binomiologia: o binômio prestar assistência–ser assistido; o binômio informação-esclarecimento; o binômio autoparapsiquismo-interassistencialidade; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o binômio
discernir antes–auxiliar depois; o binômio ingerência-respeito.
Interaciologia: a interação agendador-evoluciente; a interação entre a equipe de agendadores; a interação agendador-consciencioterapeuta.
Crescendologia: a qualificação da assistência no exercício contínuo do crescendo profilático assim-desassim; o crescendo minipeça interassistencial–maximecanismo interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento;
o trinômio (trio) amparador extrafísico–assistente humano–assistido; o trinômio evoluciente-agendador-consciencioterapeuta.
Antagonismologia: o antagonismo perfil assistencial / perfil assistível; o antagonismo
atração / repulsão; o antagonismo compreensão / incompreensão.
Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a democracia; a proexocracia; a meritocracia; a política da convivência sadia.
Filiologia: a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a comunicofilia; a neofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a interaciofobia; a comunicofobia; a autopesquisofobia;
a patofobia; a assistenciofobia; a xenofobia.
Sindromologia: o rendimento assistencial comprometido pela síndrome de burnout.
Mitologia: o mito da infalibilidade do assistente; o mito da pensenização secreta; o mito
da imunidade do assistente.
Holotecologia: a assistencioteca; a ortopensenoteca; a evolucioteca; a consciencioterapeuticoteca; a proexoteca; a cosmoeticoteca; a tenepessoteca.
Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Interassistenciologia; a Conviviologia;
a Interaciologia; a Cosmoeticologia; a Autopesquisologia; a Autoparapercepciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Perfilologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Amparologia;
a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a isca humana lúcida; a isca humana voluntária; o ser interassistencial.
Masculinologia: o agendador consciencioterápico; o consciencioterapeuta; o autoconsciencioterapeuta; o evoluciente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o proexista; o proexólogo; o tenepessista; o ofiexista; o verbetógrafo.
Femininologia: a agendadora consciencioterápica; a consciencioterapeuta; a autoconsciencioterapeuta; a evoluciente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a intermissivista; a compassageira evolutiva; a proexista; a proexóloga; a tenepessista; a ofiexista;
a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens coadjutor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens assertor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens comprehensivus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens empathopensenicus; o Homo sapiens intermissivista.
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V. Argumentologia
Exemplologia: agendador consciencioterápico jejuno = o intermissivista, não tenepessista, voluntariando em única modalidade de atendimento da OIC; agendador consciencioterápico
veterano = o intermissivista experiente, praticante da tenepes, voluntariando em todas as modalidades de atendimento da OIC.
Culturologia: a Multiculturologia da Interassistencialidade Evolutiva; as diferentes culturas nos perfis dos evolucientes.
Tabelologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
tabela com 26 confrontos entre características conscienciais favoráveis e desfavoráveis ao agendador consciencioterápico:
Tabela – Confronto Características Favoráveis / Desfavoráveis
Nos

Características Favoráveis

Características Desfavoráveis

01.

Abertismo consciencial

Fechadismo consciencial

02.

Acolhimento

Distanciamento

03.

Atenção focada na assistência

Atenção focada nos conflitos pessoais

04.

Autoconfiança parapsíquica

Insegurança parapsíquica

05.

Autoconsciencioterapia constante

Foco na heteroconsciencioterapia

06.

Autodisponibilidade assistencial

Egocentrismo

07.

Autorreciclagens

Estagnação evolutiva

08.

Bom humor

Irritabilidade

09.

Comunicabilidade

Introversão

10.

Confiabilidade

Inconstância

11.

Desassim após cada assistência

Descaso quanto ao EV e desassim

12.

Detalhismo

Displicência

13.

Discrição

Indiscrição

14.

Empatia

Repulsa

15.

Firmeza

Tibieza

16.

Flexibilidade

Rigidez

17.

Fraternismo

Hostilidade

18.

Grupalidade sadia

Conflitos com a equipe de trabalho

19.

Holopensene de confiança

Holopensene de desconforto

20.

Intercompreensão

Julgamento superficial

21.

Ortopensenidade

Patopensenidade

22.

Polidez

Rispidez

23.

Poliglotismo

Monoglotismo

Enciclopédia da Conscienciologia

Nos

487

Características Favoráveis

Características Desfavoráveis

24.

Responsabilidade

Negligência

25.

Sustentabilidade energética

Vulnerabilidade energética

26.

Universalismo

Xenofobia
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 o agendador consciencioterápico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
07. Célula assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Consciencioterapeuta: Consciencioterapia; Homeostático.
09. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
10. Empatia receptiva: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Pensene empático: Autopensenologia; Homeostático.
14. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Técnica da desassedialidade direta: Consciencioterapia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DE AGENDADOR CONSCIENCIOTERÁPICO
PERMITE O EXERCÍCIO AUTOCONSCIENTE DE COADJUTOR DOS AMPARADORES NO MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL VISANDO O MELHOR PARA O EVOLUCIENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou a coadjuvância na assistência
à saúde consciencial? Em benefício de quem? Próprio ou de outrem?
Bibliografia Específica:
1. Benjamin, Alfred; A Entrevista de Ajuda (The Helping Interview); int. C. Gilbert Wrenn; revisor Estela
dos Santos Abreu; trad. Urias Correa Arantes; 208 p.; 7 caps.; 7 enus.; 28 refs.; 23 x 16 cm; br.; 12ª Ed.; Martins Fontes;
São Paulo, SP; 2004; páginas 20 a 54, 62 a 80 e 91 a 106.
2. Carvalho, Fabiana; & Rodrigues, Silvana; Análise do Perfil Sócio-demográfico, Epidemiológico e Conscienciológico dos Evolucientes atendidos na OIC no Ano de 2011; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; Anuário; Ano
1; N. 1; 2 E-mails; 3 enus.; 1 escala; 6 gráfs.; 2 microbiografias; 4 tabs.; 4 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 173 a 183.
3. Cerqueira, Flávia; & Fuentes, Natália; Agendamento Consciencioterápico: Proposta de Caracterização
de Voluntariado Técnico na Consciencioterapia; Artigo; V Jornada de Saúde da Consciência e II Simpósio de Autoconsciencioterapia; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 1; 10 enus.; 2 microbiografias; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2008; páginas 131
a 139.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
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glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; paginas 96, 101, 244,
337 a 402.
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AGENDA HOLOSSOMÁTICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A agenda holossomática é o conjunto de procedimentos, atividades e autocompromissos, intra ou extrafísicos, planejados e assumidos pelo intermissivista, homem ou mulher, ao modo de rol autorganizacional e autorreeducativo, visando a otimização dos 4 veículos de
manifestação consciencial, em prol da excelência existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agenda vem do idioma Latim, agenda, “caderneta de anotações”,
derivado de agendus, e este de agere, “fazer; agir”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição holo procede do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Agenda pró-holossoma. 2. Pauta holossomática. 3. Pool de compromissos holossômicos.
Neologia. As 3 expressões compostas agenda holossomática, miniagenda holossomática
e maxiagenda holossomática são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Agenda fisicalista. 2. Agenda vazia. 3. Desprogramação holossomática.
Estrangeirismologia: a compreensão do modus operandi holossomático; a identificação
do locus minoris resistentiae holossomático; o megafoco no status holossomático; o interesse pelo upgrade holossomático; o Serenarium enquanto local de poder holossomático do pesquisador
empenhado.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoconsciencialidade holossomática.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Holossoma:
vivenda evolutiva. Holossoma: megamáquina proexogênica. Holossoma: labcon volitivo. Holossomatologia: agenda prioritária.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holossomatologia; o holopensene pessoal da
Proexologia; o materpensene da holomaturidade; o holopensene da reciclofilia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o prumo ortopensênico reiterado
no atendimento à agenda holossomática; a paratransfusão ortopensênica reverberando na agenda
holossomática; as benesses da vivência técnica do materpensene holossomático.
Fatologia: a agenda holossomática; a exclusividade holossomática a cada ressoma;
a exigência da autorreeducação do neo-holossoma; o desafio do autenfrentamento holossomático;
o fulcro da Recinologia Existencial; o autocomprometimento proéxico; o papel do gênero pessoal
na agenda holossomática; as ilações holossômicas; o aproveitamento da oportunidade existencial;
a ignorância holossomática; o desajuste holossomático; a leniência holossomática; a existência
desordenada; as dificuldades inerentes à jejunice holossomática; a análise da genética pessoal;
a autoconscienciometria; o instrumento expositivo das autoprioridades evolutivas momentâneas;
a identificação dos gaps holossômicos pessoais; a autorganização fisiológica; a autodisciplina em
prol das autexperimentações prioritárias; a recuperação do tempo desperdiçado; o gerenciamento
cronológico holossomático; o aprimoramento de rotinas úteis; a Autorrealismologia Holossomática; os percentuais de probabilidade de êxito proexológico; a excelência existencial enquanto autorresponsabilidade inalienável; as estratégias cosmoéticas personalíssimas; as autossuperações
holossomáticas crescentes, ensaios teáticos para o complexo compléxis.
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Parafatologia: os compromissos extrafísicos da agenda holossomática; a bagagem holossomática multiexistencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, preparando
o holossoma para a conexão com amparadores extrafísicos de função; os estágios holossomáticos,
básicos, da evolução da consciência; a busca pela compreensão multiexistencial do próprio holossoma; a autoconsciência holossomática; o extrapolacionismo parapsíquico indicador da lacuna
proexogênica; o auxílio dos amparadores extrafísicos na ampliação dos atributos mentaissomáticos da conscin lúcida; o paradever de casa da consciex intermissivista; a conquista da sinalética
energética e parapsíquica pessoal ratificando a autovivência da agenda holossomática; a defesa da
homeostase holossomática; a autovigilância ininterrupta quanto ao holossoma pessoal; a maturação competente do energossoma, do psicossoma e do mentalsoma sustentando os cuidados com
o soma longevo; a influência das condições holossomáticas na tenepes; as paravivências holossômicas ampliando o interesse pessoal pela Paragenética; os esforços pessoais a favor da autodepuração paragenética; a segunda dessoma sadia; a condição da consciex lúcida afisiológica quanto
ao soma; a agenda holossomática da consciex pré-ressomante; a busca diuturna pela apreensão
teática do legado paragenético dos Serenões; a agenda holossomática do(a) serenauta enquanto
marco referencial de excelência multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holossomático dos veículos conscienciais integrados;
o sinergismo entre os veículos do holossoma propiciando a expansão mentalsomática.
Principiologia: o princípio da teática pesquisística; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; o princípio de viver como se fosse durar 200 anos, cuidando-se e preparado como
se fosse dessomar amanhã.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fomentando a agenda holossomática; o código grupal de Cosmoética (CGC) respeitando a agenda holossomática individual.
Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria da seriéxis; a teoria dos Serenões.
Tecnologia: as técnicas do autodomínio holossomático; as técnicas conscienciométricas
aferindo a predominância e o esquecimento de determinados veículos conscienciais nas priorizações diárias; a técnica de checagem holossomática através do EV; a técnica de desassimilação
simpática (desassim) das energias gravitantes.
Voluntariologia: a priorização do voluntariado conscienciológico qualificando a performance holossomática pessoal; a responsabilidade quanto ao voluntariado conscienciológico qualificando a autoconsciência holossomática.
Laboratoriologia: os registros sobre o próprio laboratório consciencial (labcon); o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da
sinalética energética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Serenologia;
o Colégio Invisível da Holossomatologia.
Efeitologia: o efeito halo do autengajamento proéxico; o efeito do Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático; os efeitos parafisiológicos homeostáticos do EV; os efeitos danosos dos
trafares no holossoma; os efeitos sadios dos cuidados holossomáticos na longevidade produtiva;
o efeito do holopensene do Serenarium no holossoma do serenauta; os efeitos da ortopensenidade pessoal na agenda holossomática.
Neossinapsologia: a neorressoma do intermissivista promovendo neossinapses holossomáticas; a reativação de paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo do tempo; o ciclo da evolução holossomática; o ciclo diário de autovigilância holossomática; o empenho holossomático necessário no corte do ciclo vicioso de patomimeses multiexistenciais.
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Enumerologia: a prioridade holossomática do minuto; a prioridade holossomática da
hora; a prioridade holossomática do dia; a prioridade holossomática da semana; a prioridade holossomática do mês; a prioridade holossomática do ano; a prioridade holossomática existencial.
Binomiologia: o binômio holossoma-autoproéxis; o binômio teoria intermissiva–prova
teática; o binômio autoconfiança-autocrítica; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio
obviedade-complexidade; o binômio agenda holossomática–desperticidade; o binômio vulnerabilidade somática–perenidade mentalsomática.
Interaciologia: a interação holossomática hábitos saudáveis–rotinas úteis; a interação
Genética-Paragenética.
Crescendologia: o crescendo de recins requeridas à consecução de empreendimento
evolutivo; o crescendo de etapas da consecução da proéxis até o compléxis; o crescendo compléxis-megacompléxis; o crescendo Curso Intermissivo–Pré-Intermissiologia–liderança interassistencial intermissiva–segundo Curso Intermissivo.
Trinomiologia: o trinômio instinto–desejo–vontade evolutiva; o trinômio segundos-minutos-horas; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio planejamento-consecução-resultados; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio estafa crônica–doença somática–incompletismo existencial; o trinômio coincidência-semidescoincidência-descoincidência.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo; o atilamento quanto ao polinômio curto
prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo; o polinômio inteligência somática–inteligência emocional–inteligência intelectual–inteligência parapsíquica–inteligência evolutiva.
Antagonismologia: o antagonismo ócio / excessos; o antagonismo projeto / realização;
o antagonismo acídia / autempenho; o antagonismo negligência / autorganização; o antagonismo
robotização existencial / reeducação multidimensional; o antagonismo estética somática / homeostase holossomática; o antagonismo vigorexia / holossomatofilia.
Paradoxologia: o paradoxo holossomático; o paradoxo de o funcionamento do mentalsoma do pré-serenão depender do bom funcionamento do soma; o paradoxo de a agenda multiveicular holossomática aumentar a produtividade monoveicular mentalsomática e o saldo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Politicologia: a conscienciocracia; a democracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia;
a cognocracia; a parapsicocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo em relação aos 4 veículos de manifestação;
as leis do Paradireito aplicadas ao estágio holossomático atual.
Filiologia: a holossomatofilia; a biofilia; a energofilia; a parapercepciofilia; a proexofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a eliminação da neofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a eliminação das manias autovitimizadoras.
Mitologia: a eliminação do mito da evolução sem autesforço.
Holotecologia: a holossomatoteca; a cronoteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Holossomatologia;
a Autorganizaciologia; a Autoconscienciometrologia; a Voliciologia; a Reciclologia; a Autexperimentologia; a Parageneticologia; a Holomaturologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin
enciclopedista; a conscin semperaprendente.
Masculinologia: o completista; o holossômata; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
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o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista;
o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a completista; a holossômata; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens holossomaticus; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniagenda holossomática = a dos compromissos pessoais para o atendimento às necessidades evolutivas genéticas; maxiagenda holossomática = a dos compromissos
pessoais para o atendimento às necessidades evolutivas paragenéticas.
Culturologia: a cultura da Autorganizaciologia Holossomática; a cultura da Cronêmica
Cosmoética; a cultura proexogênica; a cultura da homeostase holossomática; a Paraculturologia
da Holossomatologia.
Variáveis. O planejamento existencial pré-ressomático exige ajustes e realinhamentos de
metas, em função das variáveis somáticas, genéticas e paragenéticas, bem como das respectivas
superações alcançadas intrafisicamente.
Cronêmica. De acordo com a Ressomatologia, a agenda holossomática pode ser instrumento autoproexogênico, devendo ser estudada e composta, em função dos travões e propulsores
holossomáticos, das dificuldades e exigências pessoais, a exemplo das 5 abordagens, expostas na
ordem lógica, em 2 eixos:
A. Agenda holossomática strictu senso:
1. Curto prazo (dias): a agenda de afazeres holossomáticos básicos, por exemplo, os
compromissos diários a serem vivenciados de imediato, no aqui-agora-já existencial.
2. Médio prazo (meses): a agenda de desafios holossomáticos medianos, por exemplo,
a serem cumpridos em 12 meses.
3. Longo prazo (anos): a agenda de responsabilidades holossomáticas, por exemplo,
a serem concretizadas em 1 lustro.
B. Agenda holossomática latu senso:
4. Longuíssimo prazo (existência): a agenda holossomática vitalícia, compondo os
fundamentos reciclogênicos da autoproéxis na atual existência humana.
Latência. Segundo a Parapatologia, a síndrome da abstinência da Baratrosfera reaviva
os trafares latentes, mantendo o padrão ectópico holossomático a ser superado.
Reciclologia. Há, contudo, sinais de inteligência evolutiva (IE), favorecendo o amparo
extrafísico primando pelo desenlace decisivo das reciclagens holossomáticas prioritárias e essenciais aos intermissivistas primevos, a partir do emprego das técnicas conscienciológicas ancoradas na Autorrealismologia.
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Excelência. Consoante a Serenologia, a conscin lúcida, autorganizada, mantém rotina
útil holossomática sedimentada, de domingo a domingo, sem quebras de produtividade. Tal procedimento demonstra, de modo inequívoco, o nível avançado de autoconsciência e autodomínio
holossomático conquistados.
Holossomaticidade. Considerando a Ressomatologia, por hipótese, esta parece ser a primeira ressoma lúcida quanto à holossomaticidade, para a maioria dos intermissivistas. Vale lembrar, portanto, a relevância dos autesforços continuados, em prol da autestabilização dinâmica do
holossoma.
Atividades. Conforme a Experimentologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, agrupadas nos 4 veículos de manifestação consciencial, 28 atividades básicas passíveis de serem priorizadas na agenda holossomática do intermissivista empenhado:
A. Energossoma: a atenção à Energossomatologia sem negligenciar a Holossomatologia.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Ausculta das parapercepções (Autoparapercepciologia).
Cursos de campo bioenergético (Parafenomenologia).
Dinâmicas parapsíquicas (Autexperimentologia).
EVs continuados (Profilaxiologia).
Experimentos nos Laboratórios conscienciológicos (Laboratoriologia).
Manobras energéticas (Energossomatologia).
Tenepes (Interassistenciologia).

B. Mentalsoma: o enfoque na Mentalsomatologia, sem desprezar a Holossomatologia.
08. Autorreflexões técnicas (Autodiscernimentologia).
09. Docência conscienciológica (Parapedagogiologia).
10. Escrita tarística (Conscienciografologia).
11. Leitura crítica (Cogniciologia).
12. Paracaptação de neoideias (Verponologia).
13. Pesquisa bibliográfica (Cosmovisiologia).
14. Selfbrainstorming (Holomemoriologia)
C. Psicossoma: a dedicação à Psicossomatologia, sem menosprezar a Holossomatologia.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Atendimento grupocármico (Grupocarmologia).
Autoconvivência emocional (Autocogniciologia).
Convivência afetiva (Duplologia).
Convivência social (Parassociologia).
Fitoconvivência (Fitoconviviologia).
Paraconvivência (Projeciologia).
Zooconvivência (Zooconviviologia).

D. Soma: o foco na Somatologia, sem desatender a Holossomatologia.
22. Alimentação (Nutrologia).
23. Checkups somáticos (Profilaxiologia).
24. Descanso (Equilibriologia).
25. Exercícios físicos (Fisiocultura).
26. Higiene (Higienologia).
27. Organização do espaço (Ergonomia).
28. Sono reparador (Fisiologia).
Vontade. Segundo a Evoluciologia, a manifestação consciencial plena, ocorrida a partir
da vivência no top existencial do momento evolutivo, exige do pré-serenão a autorreeducação da
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vontade, a exemplo do emprego contumaz de agenda pessoal em prol do autoconsciência holossomática proexogênica.
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 agenda holossomática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
02. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
03. Checkup holossomático: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
04. Compensação intraconsciencial: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
05. Conscin organizadora: Holomaturologia; Homeostático.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
07. Estágio holossomático: Holossomatologia; Neutro.
08. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
09. Fase existencial: Autoproexologia; Neutro.
10. Lastro consciencial: Holossomatologia; Neutro.
11. Neovalor: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Otimização dos desempenhos: Holomaturologia; Homeostático.
13. Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.
14. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
15. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.

A AGENDA HOLOSSOMÁTICA REORGANIZA A EXISTÊNCIA
HUMANA AUTOPROEXOGÊNICA E RECINOLÓGICA DO INTERMISSIVISTA, SEMEANDO BASES AUTOVIVENCIAIS EXITOSAS, QUALIFICADORAS DA PARAGENÉTICA PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém o hábito da agenda holossomática pessoal? Em escala de 1 a 5, qual o grau de excelência quanto ao cumprimento dos compromissos
holossômicos pré-ressomáticos e os ajustes pós-ressomáticos, a favor da autevolução?
Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções;
44 caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;
3 tabs.; 21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 22 e 32.

D. D.
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AGENDA PESSOAL PRÓ-AMPARADOR
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A agenda pessoal pró-amparador é a listagem técnica das ações e posturas
da conscin tenepessista, homem ou mulher, ao programar atividades no dia a dia, objetivando evitar situações secundárias dispensáveis e onerosas ao amparo extrafísico de função.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agenda vem do idioma Latim, agenda, “caderneta de anotações”,
derivado de agendus, e este de agere, “fazer; agir; fazer andar à sua frente; conduzir; adiantar-se”.
Surgiu no Século XIX. O vocábulo pessoal também procede do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O prefixo pró provém do mesmo idioma Latim, pro, “diante de;
antes de; a favor de; em prol de”. A palavra amparador procede igualmente do idioma Latim, nateparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo a frente para proteger.” Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Agenda pessoal em prol do benfeitor. 2. Programação pessoal com
amparador.
Neologia. As 3 expressões compostas agenda pessoal pró-amparador, agenda pessoal
pró-amparador negligenciada e agenda pessoal pró-amparador ativada são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Agenda pessoal pró-guia amaurótico. 2. Agenda pessoal assediante.
3. Programação pessoal egoica.
Estrangeirismologia: o tratamento VIP ao amparador; o comportamento default repensado; os feedbacks do amparador de função; o coaching evolutivo; os insights elucidadores; o timing do amparo; o Tenepessarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à amparabilidade no agendamento de compromissos pessoais.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tenepessista: agente interassistencial. Amparador: mentor cosmoético. Agenda: picotagem proexológica.
Coloquiologia: as pisadas de bola do tenepessista; o espírito santo de orelha na cotidianidade; os puxões de orelha do amparador; o ponto extrafísico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento parapsíquico; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a autorretilinearidade pensênica; a autopensenização afinizada
com o amparador.
Fatologia: a agenda pessoal pró-amparador; a agenda compartilhada; a parada reflexiva;
a autocriticidade diária; o acompanhamento dos autodesempenhos; a revisão periódica das metas
evolutivas; o antiperdularismo holossomático; o comedimento cosmoético; a reciprocidade na relação com amparador; o aproveitamento do amparo recebido; a condição de não abuso da proteção amparadora; a evitação de contextos assediadores sem objetivo interassistencial; a observação
da anuência do amparador na interassistência crítica; a qualificação progressiva dos resultados
conscienciais; a reperspectivação das autocondutas enquanto tenepessista.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energoparapsíquica; a prática diária vitalícia da tenepes; o antidesperdício energético; o conceptáculo
ao amparador extrafísico; o entrosamento com o amparo extrafísico de função; os paraalertas anti-
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assedialidade; a manutenção da paraconexão com o amparo; a parceria crescente com o amparador extrafísico de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin amparanda–consciex amparadora; o sinergismo
detalhes intrafísicos–repercussões evolutivas; o sinergismo autoconfiança da conscin–heteroconfiança do amparador; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo paraprofilaxia-continuísmo; o sinergismo compromissos agendados–extrapautas; o sinergismo sincronicidades-tenepes.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio “isso não é para mim”;
o princípio de exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio da irresistibilidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) atualizado e praticado sustentando
a conexão com o amparo de função.
Teoriologia: a teoria da Tenepessologia.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica dos procedimentos; a técnica do antibagulhismo energético.
Voluntariologia: o paravoluntariado da tenepes; a agenda dos voluntários organizada
considerando o amparo de função.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas.
Efeitologia: os efeitos salutares da participação do amparador de função nos resultados
das atividades do amparando; os efeitos profiláticos do amparador na agenda pessoal; os efeitos
recicladores do espaço ao amparador na agenda pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para incluir o amparador extrafísico de
função ao agendar os compromissos pessoais.
Ciclologia: o ciclo das reciclagens pessoais; o ciclo das renovações de rotinas.
Enumerologia: a programação antidispersiva; a programação antirriscomania; a programação autodesassediadora; a programação não-terceirizada; a programação contextualizada;
a programação não aleatória; a evitação da desprogramação.
Binomiologia: o binômio autodecisão-amparabilidade; o binômio esforço pessoal–neopatamares evolutivos; o binômio autorreflexões-autorrenovações; o binômio amparador-autorganização; o binômio prudência-comedimento; o binômio parafenômeno-mensagem; o binômio
amparabilidade-reciprocidade.
Interaciologia: a interação sugestão de amparador–criticidade do amparando; a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação contrariedade-desassedialidade; a interação
intraconsciencialidade-holopensene; a interação parapercepção-informação; a interação autoincorruptibilidade-autocorreção; a interação amparador-trabalho.
Crescendologia: o crescendo vida intrafísica–vida multidimensional; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo conscin vulgar–tenepessista plural; o crescendo agenda diária–agenda
semanal–agenda mensal–agenda anual–agenda decenal; o crescendo dia matemático–vida matemática; o crescendo agenda da conscin vulgar–agenda da conscin tenepessista.
Trinomiologia: o trinômio autopacificação–espaço mental–reflexão; o trinômio reflexão-ponderação-decisão; o trinômio parada estratégica–autorreflexões–atualização pessoal.
Polinomiologia: o polinômio tenepessista-amparador-tenepes-proéxis.
Antagonismologia: o antagonismo capricho / necessidade; o antagonismo tenepes / robéxis; o antagonismo tenepessismo / vulgaridade; o antagonismo Tenepessologia / Egomaniologia; o antagonismo automimese patológica / neodesafios recicladores.
Paradoxologia: o paradoxo da agenda aparentemente produtiva porém desprovida das
atividades prioritárias às reciclagens evolutivas da conscin em questão.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
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Legislogia: as leis megafraternas do Paradireito.
Filiologia: a reciclofilia; a disciplinofilia; a amparofilia.
Fobiologia: o enfrentamento da neofobia; a evitação da enissofobia; a superação da autocriticofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB);
o combate à síndrome da dispersão consciencial (SDC); a superação da síndrome da apriorismose.
Maniologia: o combate às egomanias; a eliminação da megalomania; a eliminação da
mania de repetir erros sucessivamente.
Mitologia: o mito da conquista das realizações evolutivas significativas do intermissivista jejuno sem ajuda de amparador extrafísico.
Holotecologia: a parafenomenoteca; a consciencioteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autorganizaciologia; a Tenepessologia; a Amparologia; a Autocoerenciologia; a Priorologia; a Interdimensionologia; a Cosmoeticologia; a Interaciologia; a Lucidologia; a Reciclologia; a Paraprofilaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin tenepessista; a personalidade lúcida; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
lucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: agenda pessoal pró-amparador negligenciada = a elaboração da programação pessoal sem considerar em todas as atividades o amparo extrafísico de função; agenda pessoal pró-amparador ativada = o agendamento de compromissos considerando o amparo extrafísico de função em todas as atividades.
Culturologia: a cultura da valorização do amparo de função.
Esquecimento. No agendamento de compromissos pessoais, é comum a conscin tenepessista considerar os familiares, os amigos, os pets, os sócios, mas esquecer de incluir o amparador extrafísico de função.
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Superioridade. Cabe lembrar a vitaliciedade da prática da tenepes e a superioridade da
relação tenepessista-amparador quando comparada ao duplismo evolutivo do casal íntimo.
Desvelo. No entanto, em geral, ao se elaborar a programação pessoal, existe mais desvelo com o(a) cônjuge, não se lembrando da figura do amparador da tenepes.
Inclusão. A vida com abordagem multidimensional pressupõe a inclusão das consciexes
no dia a dia da conscin tenepessista, sobretudo o amparador, enquanto personalidade-chave no desenvolvimento interassistencial.
Orientações. Em geral, nas orientações do amparador extrafísico de função às atividades
da conscin, são comuns os seguintes conteúdos: chamada de atenção a determinados detalhes negligenciados; indicação de tarefas cosmoéticas as quais vão contra o temperamento pessoal, as
tendências trafarísticas multisseriais e a apriorismose do amparando; neoprojetos evolutivos.
Surpreendência. Caso a conscin amparanda tenha autodisposição e fôlego evolutivo para experimentar as propostas do amparador, passada a fase das dificuldades, os resultados são surpreendentes em termos de abertura de caminhos para novos patamares existenciais.
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 agenda pessoal pró-amparador, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda autodesassediadora: Paraprofilaxiologia; Neutro.
02. Agenda holossomática: Proexologia; Homeostático.
03. Agenda vazia: Parapatologia; Nosográfico.
04. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
05. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
08. Autorresponsabilidade somática: Autocompletismologia; Neutro.
09. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
10. Convívio com amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Constrangimento cosmoético: Autocriticologia; Homeostático.
12. Irresistibilidade: Cosmoeticologia; Neutro.
13. Onda de amparo: Holopensenologia; Homeostático.
14. Síndrome da autorresponsabilidade deslocada: Autopriorologia; Nosográfico.
15. Workaholism: Parapatologia; Nosográfico.

O EXPERIMENTO DE INCLUIR O AMPARADOR NA AGENDA PESSOAL DEMANDA MAIS AUTORREFLEXÃO, AUTODISCERNIMENTO E AUTORRESPONSABILIDADE POR PARTE DO TENEPESSISTA AO PROGRAMAR AS ATIVIDADES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera o amparador na hora de programar
a agenda pessoal? Quais têm sido os resultados evolutivos desse comportamento?
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AGENDA PROJETIVA
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A agenda projetiva é a anotação por escrito da relação de alvos mentais
projetivos importantes e prioritários a serem alcançados gradativamente pela conscin, homem ou
mulher, quando se encontrar fora do soma, com lucidez, favorecendo o desenvolvimento da projeção consciente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agenda vem do idioma Latim, agenda, “caderno de anotações”, derivado de agendus, e este de agere, “fazer; agir; fazer andar a sua frente; conduzir; adiantar-se”.
Surgiu no Século XIX. O vocábulo projetivo procede do idioma Francês, projectif, de project(ion), “projeção”, e este do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água;
ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu também no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Lista de alvos projetivos. 2. Relação de alvos mentais. 3. Registro
de metas projetivas.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo agenda:
agendada; agendado; agendador; agendadora; agendamento; agendar; autagenda; hiperagenda; maxiagenda; miniagenda; neoparagendamento; paragenda; paragendada; paragendado; paragendador; paragendadora; paragendamento.
Neologia. As 3 expressões compostas agenda projetiva, agenda projetiva primária
e agenda projetiva avançada são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Agenda intrafísica. 2. Agendex da ofiex.
Estrangeirismologia: a base física do projetor sendo o Projectarium diário; o investimento no upgrade projetivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização da projeção consciente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de interesse na Projeciologia; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene da projeção consciente favorecendo a manutenção da agenda projetiva.
Fatologia: a agenda projetiva; o interesse pela projeção consciente; a persistência no desenvolvimento projetivo; a agenda projetiva organizada com alvos mentais motivadores da saída
do soma; a projeção consciente sendo colocada na lista das prioridades evolutivas da conscin;
o fato de a manutenção da agenda projetiva demandar tempo intrafísico para organizar, pensar,
pesquisar e estudar os alvos projetivos; a escolha dos alvos projetivos de interesse da conscin projetora, dispostos por ordem de relevância; os detalhes mais importantes dos alvos projetivos registrados na agenda projetiva; a saturação mental alcançada a partir do estudo dos alvos projetivos;
a consulta diária aos alvos projetivos da agenda; a memorização dos alvos projetivos; a inserção
de novos alvos projetivos na agenda; a autodisciplina e a persistência da conscin projetora favorecendo as experimentações e o alcance dos alvos projetivos; a agenda projetiva favorecendo a produção de projeções conscientes em série; o uso das experiências projetivas para potencializar
o aproveitamento da existência intrafísica; a agenda projetiva auxiliando na preservação da memória; a inexistência da zona de conforto para o projetor lúcido quando investe constantemente
no autaprimoramento, buscando metas avançadas.
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Parafatologia: autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética parapsíquica; a agenda projetiva lembrando a conscin diariamente da existência da multidimensionalidade; a agenda projetiva auxiliando no aperfeiçoamento das projeções conscientes;
o estudo dos alvos projetivos proporcionando a expansão das energias conscienciais (ECs);
a agenda com os alvos projetivos potencializando a lucidez no extrafísico; o alvo projetivo facilitando o direcionamento da atenção no extrafísico; o foco da conscin projetora nos alvos projetivos da agenda auxiliando nas descobertas extrafísicas; o alvo projetivo possibilitando a extrapolação parapsíquica; o registro minucioso na agenda projetiva de experiências prováveis relacionadas ao alvo projetivo, a fim de refletir e receber orientações de amparador extrafísico antes da
projeção consciente; os alvos projetivos servindo de coadjutores na melhoria da desenvoltura do
projetor no extrafísico; os alvos projetivos marcantes e alcançados com êxito, auxiliando o projetor no aumento das rememorações.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo agenda projetiva–projeção consciente; o sinergismo rotina útil–pararrotina útil; o sinergismo teoria-vivência.
Principiologia: o princípio do autesforço insubstituível; o princípio da descrença (PD)
aplicado às experiências projetivas; o princípio de manter os pés no chão e o mentalsoma no Cosmos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à agenda projetiva.
Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida (PL); a teoria do corpo objetivo; a teoria
do holossoma.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da desassim; as técnicas projetivas; a técnica da agenda projetiva; a técnica do registro projetivo; a técnica do aproveitamento
da megaprojeção.
Voluntariologia: os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da
Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia.
Efeitologia: o efeito homeostático de o descanso somático proporcionar melhora na rememoração projetiva; o efeito catalisador de a agenda projetiva organizar o desenvolvimento
projetivo; os efeitos práticos das projeções conscientes.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir da vivência de projeção lúcida; as
neossinapses necessárias para a manutenção da agenda projetiva.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo meta-conquista; o ciclo sono-vigília; o ciclo lucidez
intrafísica–lucidez extrafísica; a experiência projetiva agilizando o rompimento da conscin com
o ciclo vicioso materialista; o ciclo interesse-dedicação.
Enumerologia: a coerência na escolha dos alvos projetivos de acordo com o gabarito da
conscin projetora; a manifestação extrafísica da conscin projetora organizada a partir da agenda
projetiva; a agenda projetiva dinamizando a frequência das autovivências projetivas; a agenda
projetiva favorecendo os registros sistemáticos dos alvos projetivos; a projeciografia dos alvos
projetivos alcançados; a análise dos resultados obtidos com o alcance dos alvos projetivos; a atualização da agenda projetiva.
Binomiologia: o binômio agenda projetiva–autesforço na aplicação de técnicas projetivas; o binômio agenda projetiva–alvo projetivo alcançado; o binômio agenda projetiva–projeção
de consciência contínua; o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio lucidez extrafísica–rememoração posterior; o binômio base intrafísica–holopensene; o binômio lucidez extrafísica–foco no alvo projetivo; o binômio lucidez-priorização; o binômio vontade-intencionalidade; o binômio ações intrafísicas–ações extrafísicas.
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Interaciologia: a interação agenda intrafísica–agenda projetiva; a interação amparador-amparando; a interação autorganização intrafísica–autorganização extrafísica; a interação
cérebro-paracérebro; a interação saúde holossomática–aperfeiçoamento projetivo; a interação
agenda projetiva–diário projetivo.
Crescendologia: o crescendo lucidez extrafísica sem alvo definido–lucidez extrafísica
com alvo definido; o crescendo jejunice projetiva–veteranice projetiva; o crescendo na autorganização do cotidiano do projetor.
Trinomiologia: o trinômio agenda projetiva–técnica projetiva–projeção consciente;
o trinômio agenda projetiva–evocação do alvo projetivo–resultados obtidos; o trinômio persistência-dedicação-resultados; o trinômio (trio) projetor-amparador-assistido; o trinômio agenda
projetiva–saturação mental–projeção consciente.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio agenda projetiva–lucidez extrafísica–alvo projetivo–rememoração intrafísica;
o polinômio agenda projetiva–projeção consciente–rememoração projetiva–registro projetivo–
–gestação consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo agenda projetiva cheia / agenda projetiva vazia;
o antagonismo agenda projetiva técnica / agenda projetiva improvisada; o antagonismo atenção
voltada ao alvo projetivo / desatenção ao alvo projetivo; o antagonismo autexame projetivo
/ autexame intrafísico; o antagonismo alternância interdimensional / existência trancada; o antagonismo multidimensionalidade / intrafisicalidade; o antagonismo robéxis / projetabilidade
lúcida.
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à manutenção da agenda projetiva; as leis da
Projeciologia.
Filiologia: a projeciofilia; a neofilia; a organizaciofilia; a disciplinofilia; a priorofilia;
a autocriticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a expectrofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania da procrastinação.
Mitologia: o mito dos resultados sem esforços.
Holotecologia: a experimentoteca; a projecioteca; a mentalsomatoteca; a parapsicoteca;
a parafenomenoteca; a convivioteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Projeciografia; a Projeciocriticologia; a Prioriologia; a Voliciologia; a Cosmoeticologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Interassistenciologia; a Exemplologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
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Hominologia: o Homo sapiens disciplinatus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: agenda projetiva primária = aquela mantida pelo projetor principiante;
agenda projetiva avançada = aquela mantida pelo projetor veterano.
Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida.
Categorias. De acordo com a Projeciologia, eis, em ordem alfabética, 6 exemplos de
categorias de alvos projetivos, passíveis de serem incluídos na agenda da conscin interessada no
desenvolvimento da projetabilidade:
1. Assistência: exteriorizar energias, durante o experimento projetivo, com intenção de
assistir determinada consciência; a conscin projetora disponibilizar-se para realizar assistência;
participar de assistência para conscin ou consciex.
2. Comunexes: visitar comunidade extrafísica especializada; retornar à comunex onde
fez Curso Intermissivo (CI).
3. Holossoma: provocar a decolagem lúcida do psicossoma; atravessar estrutura física
com o psicossoma; fazer o autexame do psicossoma; produzir a autotransfiguração do psicossoma; plasmar determinada vestimenta no psicossoma; dar o autoabraço; produzir a autobilocação;
produzir a projeção pelo mentalsoma; segurar o cordão de prata com a paramão e sentir a pulsação do mesmo; absorver energias diretamente pelo psicossoma.
4. Ideias: pesquisar tema específico; comprovar a comunicação telepática; desencadear
a autorretrocognição projetiva e outros fenômenos de interesse da conscin projetora; captar ideias
originais.
5. Locais. Visitar a casa de pessoa conhecida; retornar extrafisicamente a ambiente relacionado ao próprio passado; volitar sobre árvores ou mata fechada; passear projetado em local
turístico de interesse; ir até laboratório conscienciológico de Instituição Conscienciocêntrica.
6. Seres. Despertar extrafisicamente o cônjuge; ver alguma criança no extrafísico;
encontrar conscin ou consciex conhecida ou desconhecida; encontrar um animal projetado.
Agenda. Consoante a Experimentologia, a descrição na agenda projetiva pode contemplar, por exemplo, as 6 variáveis, listadas a seguir, em ordem funcional:
1. Alvo. Escolher e nomear o alvo projetivo.
2. Interesse. Analisar o porquê do interesse pessoal no alvo projetivo.
3. Vínculo. Identificar eventuais vínculos pessoais com o alvo projetivo.
4. Pesquisa. Registrar os detalhes relevantes pesquisados a respeito do alvo escolhido.
5. Rapport. Relacionar os elementos potencializadores do rapport com o alvo.
6. Probabilidades. Listar as experiências extrafísicas prováveis de ocorrer na ocasião
do contato com o alvo.
Benefícios. Conforme a Projeciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 tipos de
benefícios passíveis de serem obtidos pela conscin projetora a partir do uso da agenda projetiva:
1. Disciplina. Adquirir disciplina e regularidade na aplicação de técnicas projetivas
e na saída consciente do soma.
2. Estudo. Aumentar a profundidade na compreensão de determinada ideia, estudando-a
e colocando-a na relação de alvos projetivos.
3. Lucidez. Propiciar o aumento da lucidez na dimensão extrafísica ao manter a atenção
voltada para alcançar o alvo projetivo.
4. Otimização. Aproveitar melhor o tempo durante a projeção consciente, enquanto
o soma descansa.
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5. Superação. Auxiliar na superação do recesso projetivo.
6. Tecnicidade. Favorecer o desenvolvimento projetivo de maneira técnica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Projeciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais,
evidenciando relação estreita com a agenda projetiva, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda autodesassediadora: Paraprofilaxiologia; Neutro.
02. Agenda holossomática: Proexologia; Homeostático.
03. Agenda vazia: Parapatologia; Nosográfico.
04. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
05. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autexame projetivo: Parassemiologia; Homeostático.
07. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
08. Base intrafísica: Projeciologia; Neutro.
09. Faculdade de registrar: Autodidaticologia; Neutro.
10. Neoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
12. Pararrotina útil: Pararrotinologia; Neutro.
13. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
14. Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.
15. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.

A AGENDA PROJETIVA EVIDENCIA O NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO DA CONSCIN PESQUISADORA QUANTO À PROJETABILIDADE, DINAMIZANDO O ALINHAMENTO DA ATENÇÃO
E DA INTENÇÃO PARA ALCANÇAR ALVOS PROJETIVOS.
Questionologia.Você, leitor ou leitora, possui agenda projetiva? Os alvos projetivos estão atualizados e estudados?
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refs.; 18 webgrafias; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 19.
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3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 179 a 182
e 197.
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AGENDA RECINOLÓGICA
(AUTORRECINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A agenda recinológica é a listagem técnica de compromissos, deveres e tarefas autorreeducativas, prioritárias, construtivas e cosmoéticas, ao modo de programa de renovação íntima, elaborado e a ser aplicado pela conscin lúcida, homem ou mulher, objetivando a planificação e promoção de reciclagens intraconscienciais prolongadas ou contínuas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agenda vem do idioma Latim, agenda, “caderneta de anotações”,
derivado de agendus, e este de agere, “fazer; agir”. Surgiu no Século XIX. O prefixo re deriva
também do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede igualmente do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Apareceu no Século XVIII. O prefixo intra provém do
mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. O vocábulo consciência
vem igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas
pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento
de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos,
“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Agenda estratégica de reforma pessoal. 2. Agenda técnica de autoburilamento intraconsciencial. 3. Agenda de recins autoprogramadas.
Neologia. As 3 expressões compostas agenda recinológica, agenda recinológica básica
e agenda recinológica avançada são neologismos técnicos da Autorrecinologia.
Antonimologia: 1. Agenda de compromissos da cotidianidade. 2. Agenda de autopensenização. 3. Agenda proexológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à organização intraconsciencial recinológica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Reciclagens exigem neocomportamentos.
Ortopensatologia: Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autorreciclagens. Importa à consciência intermissivista promover autorreciclagens
constantemente, iguais às revivescências das primaveras em a Natureza”.
2. “Intermissivistas. Todas as consciências que concluíram o Curso Intermissivo receberam as lições de como promover as recins continuadas. Se a conscin não faz a recin é porque
está na Marasmologia”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do megafoco autorreciclador; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: a agenda recinológica; o planejamento técnico das recins pessoais; o agendamento de ações visando às autorrecins; o cronograma das autorreciclagens; o gerenciamento das
recins; o instrumento e método prático para proceder as autorreciclagens; a agenda recinológica
enquanto recurso autoconsciencioterápico; as reciclagens autoinduzidas pela autoconscientização
sobre o melhor; a disponibilidade e organização recinológica pessoal; o afinco na proatividade recinológica; a autoprontidão recinológica; o investimento na dinamização da autevolução; o fomento de reciclagens contínuas com autodepurações em cadeia; a implementação da recin dinâ-
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mica; o autenfrentamento ininterrupto permitindo os reajustes e retificações incessantes da própria manifestação; a prospectiva autorrecinológica.
Parafatologia: os autocompromissos multidimensionais fixados na agenda recinológica;
a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade
cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo da megaconvergência de interesses visando ao
alcance das autorrecins planejadas; o sinergismo das ações coordenadas em prol da consecução
da agenda recinológica.
Principiologia: o princípio diretor da consciência; o princípio do dinamismo evolutivo;
o princípio da autodisponibilidade frente às oportunidades evolutivas; o princípio da autodedicação; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio de viver evolutivamente; o princípio da
auteducação evolutiva; o princípio autossuperador de acrescentar diariamente melhorias aos autodesempenhos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a autovivência teática da Descrenciologia; a teoria e prática da reciclagem intraconsciencial; a teoria e vivência da reciclagem existencial; a teoria da autossuperação
evolutiva; a teoria da reeducação consciencial; a teoria da recuperação dos cons.
Tecnologia: a técnica da recin; a técnica da recéxis; a técnica da autorganização consciencial; a técnica da priorização evolutiva; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas
conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas; as técnicas projecioterápicas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico, autocompromisso firmado na agenda recinológica, enquanto potencializador da autorreciclagem.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorrecexologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoreeducaciologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recinologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos potencializadores da convergência de recursos conscienciais,
energéticos e financeiros na realização da agenda recinológica; os efeitos surpreendentes da
organização pessoal racional visando à instauração de autorrecins; o efeito qualificante da
agenda recinológica como importante motivador da reciclogenia; os efeitos evolutivos da ousadia recinológica; os efeitos de hábitos e rotinas pró-recins.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do domínio, sustentação e ampliação das
vivências recinológicas; as neossinapses derivadas da recins programadas.
Ciclologia: o ciclo planejamento-consecução-acompanhamento-avaliação dos resultados da agenda recinológica; o ciclo contínuo de recins.
Enumerologia: a agenda autorganizacional; a agenda de autorreflexões; a agenda autopesquisística; a agenda de cursos conscienciológicos; a agenda de laboratórios conscienciológicos; a agenda parapedagógica; a agenda gesconológica.
Binomiologia: o binômio hábitos sadios–rotinas úteis prioritárias às autorrecins; o binômio metas de reciclagem–balanço recinológico.
Interaciologia: a interação necessidades autevolutivas–prioridades recinológicas; a interação autenfrentamento–autorreciclagem intraconsciencial; a interação organização intraconsciencial–organização recexológica.
Crescendologia: o crescendo evolutivo recinológico obtido no cumprimento efetivo das
tarefas autorreducativas; o crescendo depurativo nas recins consecutivas.
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Trinomiologia: a assunção de autocompromissos recinológicos através do emprego do
trinômio pragmático definição-decisão-determinação; a consecução da agenda recinológica por
meio da aplicação do trinômio destemor-firmeza-ousadia.
Polinomiologia: a sustentação da agenda recinológica por meio do polinômio vontade
firme–intencionalidade cosmoética–autorganização intraconsciencial–autocomprometimento.
Antagonismologia: o antagonismo autocompromisso de promover as recins / autodesobrigação anticosmoética às recins; o antagonismo atilamento recinológico / adiamento indefinido da recin; o antagonismo teática da reciclagem / autoconformismo anticosmoético; o antagonismo mundividência evolutiva / mundividência engessada; o antagonismo ambição evolutiva
/ descaso pela autevolução.
Politicologia: a lucidocracia; a recinocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na busca de recins sucessivas.
Filiologia: a reciclofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a planofilia.
Fobiologia: o combate à recinofobia; o descarte da autorganizaciofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da mesmice.
Holotecologia: a recexoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca;
a consciencioteca; a cognoteca; a experimentoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecinologia; a Reciclologia; a Autorganizaciologia; a Rotinologia; a Habitologia; a Teaticologia; a Autodiscernimentologia; a Priorologia; a Experimentologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin recinológica; 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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autoeducatus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
determinatus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: agenda recinológica básica = a listagem técnica contemplando autocompromissos e tarefas autorreducativas para a autossuperação de fissuras, lacunas, gargalos, traumas
ou bloqueios intraconscienciais; agenda recinológica avançada = a listagem técnica abarcando
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autocompromissos e tarefas autorreeducativas para a qualificação dos próprios megaatributos
conscienciais (megatrafores).
Culturologia: a cultura da Recinologia; a cultura da recin ininterrupta.
Etapas. Sob a ótica da Autorganizaciologia, eis, na ordem funcional, 6 etapas e respectivas atividades para a elaboração da agenda recinológica pessoal:
1. Diagnóstico: a listagem dos erros reincidentes; a identificação dos entraves ou travões intraconscienciais; a relação dos trafores ociosos, trafares e trafais.
2. Prioridades: a definição das autorrecins necessárias, pendentes ou urgentes; a relação
das metas de reciclagem; as autorrenovações prioritárias; as necessidades autevolutivas.
3. Recursos: a relação de autotrafores; os instrumentos autopesquisísticos, conscienciométricos e mentaissomáticos; os meios cosmoéticos; as técnicas evolutivas; os recursos financeiros a serem empregados no programa de renovação íntima.
4. Soluções: o levantamento das ações cosmoéticas para a resolução dos problemas evolutivos do momento atual; a deliberação de soluções recinológicas; a lista dos autocompromissos
firmados; o roteiro programático da agenda recinológica.
5. Tempo: a marcação de período específico para a realização da agenda recinológica.
6. Método: a criação de planilha técnica eletrônica reunindo e organizando as informações coletadas, por exemplo, em 4 colunas – necessidades autevolutivas; recursos disponíveis
(conscienciais, financeiros, tecnológicos, paratecnológicos), soluções recinológicas e status da
autorrecin (realizada, em andamento, pendente).
Utilidades. Do ponto de vista da Autorrecinologia, eis, em ordem alfabética, pelo menos, 5 utilidades e aplicações práticas da agenda recinológica:
1. Autocontrato. Servir enquanto documento ratificador do acordo estabelecido consigo
mesmo quanto às recins autoimpostas e programadas.
2. Fonte. Servir enquanto fonte de informação para a realização do balanço autorrecinológico periódico (os autoinvestimentos, êxitos e insucessos) e da autorrecinometria (a medição da
qualidade, extensão e profundidade das autorrecins).
3. Instrumento. Servir enquanto ferramenta para aplicação teática da técnica da recin.
4. Projeto. Servir enquanto projeto ou empreendimento recinológico duradouro.
5. Técnica. Servir enquanto técnica de checkup das autorrecins.
Benefícios. Segundo a Autevoluciologia, eis, em ordem alfabética, por exemplo, 10 benefícios evolutivos do emprego da agenda recinológica pela conscin interessada e disposta:
01. Adcons. Antecipar ou intensificar a autorrecuperação de cons.
02. Antiesbanjamento. Evitar o desperdício de tempo, autesforços, energias conscienciais, recursos, aportes existenciais e oportunidades evolutivas.
03. Autevolução. Planificar e promover o autodesenvolvimento consciencial lúcido.
04. Catálise. Proporcionar a catálise das recins e dos autodesempenhos evolutivos.
05. Megafoco. Sustentar o megafoco na implantação ininterrupta de autorrecins.
06. Pontualidade. Manter o cronograma das autorrecins em dia, sem adiamentos.
07. Proexialidade. Otimizar a consecução da proéxis pessoal.
08. Profilaxia. Prevenir a repetição de erros, enganos e omissões deficitárias.
09. Terapêutica. Auxiliar na remissão ou autocura de patologias conscienciais e eliminação de traços-fardo (trafares) e gargalos evolutivos.
10. Usufruto. Favorecer o maior aproveitamento evolutivo da vida humana.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a agenda recinológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda holossomática: Proexologia; Homeostático.
02. Autodialética evolutiva: Autorrecexologia; Neutro.
03. Automutação: Recexologia; Homeostático.
04. Autoprontidão: Recexologia; Homeostático.
05. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
06. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Planilha técnica: Experimentologia; Neutro.
08. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
09. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
10. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
11. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
12. Recin: Recexologia; Homeostático.
13. Recinometria: Recinologia; Neutro.
14. Transformismo: Autorrecexologia; Homeostático.
15. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

O EMPREGO TÉCNICO DA AGENDA RECINOLÓGICA IMPULSIONA A MAIOR AUTORGANIZAÇÃO QUANTO ÀS RECICLAGENS E PROPORCIONA A AUTOVIVÊNCIA TEÁTICA
E RACIONAL DA RECICLOFILIA NA EXISTÊNCIA HUMANA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já elaborou e aplica a agenda recinológica pessoal para obter melhor rendimento autevolutivo? Vive em dia com o cronograma das autorrecins
programadas? Qual o resultado evolutivo do emprego da agenda recinológica no último ano?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19
websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 325 e 942.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 238 e 909.

R. D. R.

Enciclopédia da Conscienciologia

510

AGENDA VAZIA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A agenda vazia é a caderneta, caderno, carteira, calendário, registro, livro
datado, quadro ou listagem técnica, pessoal, destinada a fixar as anotações, dia a dia, dos compromissos, encontros, despesas, lembretes, tarefas, eventos, locais e informações práticas, quando inteiramente esvaziada ou sem quaisquer obrigações marcadas para serem atendidas ou cumpridas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo agenda vem do idioma Latim, agenda, “caderneta de anotações”,
derivado de agendus, e este de agere, “fazer; agir; fazer andar à sua frente; conduzir; adiantar-se”.
Surgiu no Século XIX. O vocábulo vazio procede também do idioma Latim, vacivus, “desocupado; vago; à disposição (diz-se de lugar); livre (diz-se do tempo); desprovido; destituído de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Agenda eletrônica vazia. 02. Agenda técnica vazia. 03. Caderneta
de anotações vazia; calepino esvaziado. 04. Agenda antiproéxis. 05. Diário autopensênico vazio.
06. Livro de apontamentos vazio. 07. Cronograma pessoal vazio. 08. Pauta pessoal vazia.
09. Autodesorganização intrafísica. 10. Agenda esgotada; agenda pessoal inexistente.
Neologia. As duas expressões compostas agenda vazia temporária e agenda vazia permanente são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Agenda abarrotada; agenda apertada; agenda carregada; agenda
lotada; agenda pessoal cheia. 02. Agenda recheada de compromissos. 03. Calepino cheio. 04.
Agenda proexológica. 05. Agenda eletrônica cheia. 06. Diário autopensênico lotado. 07. Agenda extrafísica cheia; agendex lotada. 08. Laborex cheio. 09. Projeciografia pessoal. 10. Agenda
epidérmica (autografia cutânea) escrita.
Estrangeirismologia: o falso laptop de papelão; o laptop pessoal sem agenda; o notebook pessoal sem calendário; a falta do desk calendar; a inexistência do organizer pessoal; a ausência do appointment book; o personal blank book vazio; o empty schedule; o dolce far niente;
o existentiale vacuum; o taedium vitae.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do antidiscernimento
quanto às irresponsabilidades existenciais com a inutilização evolutiva da vida humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da irresponsabilidade; os patopensenes; a patopensenidade; a agenda de autopensenização vazia; o diário íntimo de autopensenização vazio.
Fatologia: a agenda vazia; a agenda eletrônica vazia; a agenda de entrevistas vazia;
a agenda de mesa vazia; a agenda cultural vazia; a agenda vazia da existência; o dia de agenda vazia; a semana de agenda vazia; o risco da agenda vazia; a vida vazia; a existência livre de obrigações; a viagem sem compromissos; o giro vazio ao Exterior; a atitude de brincar de viver nesta dimensão; a falsa espera permanente de algum compromisso; a vida sem pautas; as ações deixadas
de fazer; as linhas em branco do calepino; a vida despaginada; o esvaziamento da agenda do político na fase terminal do mandato; o esvaziamento da agenda do executivo agora desempregado;
o esvaziamento da agenda do funcionário demitido sob aviso prévio; o esvaziamento da agenda
do funcionário aposentado; o esvaziamento das gavetas; as gavetas ocas; a inexistência do cadastro dos próximos compromissos; o vexame da agenda vazia; a falta de perspectivas evolutivas;
o acriticismo; os devaneios vazios; a indiferença à eficácia pessoal; a existência banal; o ócio inútil; os comodismos; a hibernação humana; a zona de conforto enganosa; a interiorose; a psicastenia; a ergastenia; a somastenia; o vácuo intraconsciencial; o vazio cerebral; as eternas horas livres; as distorções comportamentais por excesso; a monovisão do obscurantismo; as ectopias
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conscienciais; o perdularismo cronicificado; a amência autoimposta; a urgência da profilaxia do
desviacionismo; a falta de maxiplanejamento.
Parafatologia: a agenda extrafísica (agendex) vazia; a ausência da vivência do estado
vibracional (EV) profilático; a ausência de extrapolacionismos parapsíquicos.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio espúrio do autocomodismo.
Codigologia: a imposição da pesquisa do código dos valores pessoais.
Teoriologia: a teoria do vácuo evolutivo.
Tecnologia: a ausência da técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos do rolo compressor das inutilidades onipresentes.
Ciclologia: o ciclo sono-vigília.
Enumerologia: a perda de tempo; a perda de energias; a perda de oportunidades; a perda de companhias evolutivas; a perda de neoideias; a perda econômico-financeira; a perda da
programação existencial. O fato de não saber onde pisa; o fato de não saber onde tem o nariz;
o fato de não saber onde meter as mãos; o fato de estar sempre por fora; o fato de não entender do
riscado; o fato de não saber a quantas anda; o fato de não conhecer o próprio patrimônio.
Binomiologia: o binômio conscin-trator–conscin-reboque.
Interaciologia: a interação patológica cabeça vazia–agenda vazia; a interação cronêmica tempo oco–agenda vazia; a interação vida-morte.
Crescendologia: o crescendo patológico postergação-incúria-incompléxis.
Trinomiologia: o trinômio apriorismose-interiorose-idiossincrasia.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo ação / inação;
o antagonismo ociosidade / produtividade; o antagonismo cidade cheia / agenda vazia.
Paradoxologia: a conduta paradoxal.
Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia; a hedonofilia; a fantasiofilia.
Fobiologia: a laborfobia; a neofobia; a disciplinofobia; a decidofobia; a leiturofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial;
a síndrome da fadiga crônica (SFC).
Maniologia: a hedonomania.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a diarioteca; a inventarioteca; a nosoteca;
a laboroteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autenganologia; a Autassediologia; a Autoproexologia; a Mentalsomatologia; a Desorganizaciologia; a Desviologia; a Perdologia; a Marasmologia; a Rotinologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin vulgar; a conscin alienada; a conscin preguiçosa; a conscin procrastinadora.
Masculinologia: o pré-serenão; o boa-vida.
Femininologia: a pré-serenona; a boa-vida.
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Hominologia: o Homo sapiens agendua; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens
abulicus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens
alienatus; o Homo sapiens proexophobicus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens
displicens; o Homo sapiens negligens.
V. Argumentologia
Exemplologia: agenda vazia temporária = a eventualmente esvaziada no período de férias merecidas da conscin trabalhadora ou decorrente de alguma doença ou acidente pessoal;
agenda vazia permanente = a praticamente inexistente, condição patológica da pessoa desorganizada, preguiçosa ou sem compromissos evolutivos.
Culturologia: a cultura da inatividade; a cultura do sedentarismo; a cultura do boavidismo; a cultura inútil.
Displicenciologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, a agenda vazia, quando patológica, indica e abre o caminho da melin para a conscin displicente, ignorante e indiferente à utilização
adequada da vida intrafísica.
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 agenda vazia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
06. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
07. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
08. Conscin mal resolvida: Parapatologia; Nosográfico.
09. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
10. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
11. Inutilogia: Holomaturologia; Homeostático.
12. Melin: Parapatologia; Nosográfico.
13. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Proexograma: Proexologia; Homeostático.
15. Sucumbência: Parapatologia; Nosográfico.

A AGENDA PESSOAL VAZIA É ATESTADO DE DESPERDÍCIOS NA APLICAÇÃO DOS RECEBIMENTOS DA VIDA
INTRAFÍSICA, DESENVOLVIDA NO MOMENTO, SEM
RETRIBUIÇÕES PROEXOLÓGICAS CORRESPONDENTES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém agenda pessoal de compromissos? Tal
objeto está cheio de registros ou vazio de anotações pragmáticas? Quando você esvazia a própria
agenda?
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AGENDEX DA OFIEX
(EXTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A agendex da ofiex é a anotação por escrito da relação de tarefas assistenciais e alvos conscienciais extrafísicos, prioritários – seres a serem atendidos e a aplicação dos
constructos renovadores – os quais o ofiexista, mulher ou homem, quando projetado, com lucidez,
fora do corpo humano, procura cumprir gradativamente, de maneira racional crono e paracronológica, estabelecendo esquemas inteligentes no desenvolvimento paratécnico da megatares.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agenda vem do idioma Latim, agenda, “caderneta de anotações”,
derivado de agendus, e este de agere, “fazer; agir”. Surgiu no Século XIX. O prefixo extra procede também do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. O vocábulo físico provém do
mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII. A palavra oficina deriva igualmente do idioma Latim,
officina, “oficina; tenda; fábrica; manufatura”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Agenda da oficina extrafísica. 2. Calendário extrafísico da ofiex.
3. Caderneta extrafísica da laborex.
Neologia. As 3 expressões compostas agendex da ofiex, miniagendex da ofiex e megagendex da ofiex são neologismos técnicos da Extrafisicologia.
Antonimologia: 1. Desorganização extrafísica. 2. Antiprojetabilidade pessoal. 3. Agenda intelectual.
Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; a coniunctio; a extraphysical hometown; o parafisiopodium; o gentlemen’s agreement ofiexista-amparador-consciexes; o like likes
like; os enfrentamentos e confrontos cosmoéticos in situ; o intermezzo na comunex Interlúdio.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da autoprojetabilidade lúcida assistida.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Agendas
curam hipomnésias. Memoria exercendo acuitur.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da multidimensionalidade; os parapsicopensenes;
a parapsicopensenidade.
Fatologia: a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a autocotidianidade diuturna.
Parafatologia: a agendex da ofiex; a agenda extrafísica; a ofiex; a oficina extrafísica;
o registro dos parafatos e parafenômenos; o paracalendário da ofiex; o programa extrafísico da
ofiex; o autoparapsiquismo; a desassimilação simpática (desassim); a multidimensionalidade;
a autoconscientização multidimensional (AM); as abordagens às consciexes; a catarse energética;
a dinâmica multidimensional incrementada; os eventexes; os heterodesassédios em série; as reurbexes; a paratelepatia; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial.
Principiologia: o princípio básico da maxifraternidade; o princípio da minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Teoriologia: a teoria das verdades relativas de ponta da Conscienciologia Extrafísica;
a teoria das verdades relativas de ponta da Projeciologia; a teoria da pararrealidade conscienciodimensional.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex.
Voluntariologia: as voluntárias e voluntários veteranos da Conscienciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Paracronologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: os efeitos das práticas diárias da tenepes após duas décadas.
Paraneossinapsologia: as paraneossinapses geradas pela interassistencialidade.
Enumerologia: o extrapolacionismo parapsíquico; a paraprocedência pessoal; a parafôrma holopensênica; a paratelepatia afetiva; a heteroabordagem psicossomática; a heteroabordagem
mentalsomática; o encapsulamento parassanitário.
Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio serenidade-benignidade; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia; o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade.
Trinomiologia: o trinômio intraconsciencial projetor-epicon-ofiexista; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo Subcerebrologia / Paracerebrologia; o antagonismo
abordagem intrafísica / abordagem extrafísica.
Politicologia: a parapsicocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a Parajurisprudência da Paradireitologia atuante; a derrogação cosmoética
das leis intrafísicas.
Filiologia: a conscienciofilia; a parapsicofilia; a xenofilia.
Sindromologia: a síndrome da autopatopensenidade.
Maniologia: o descarte da sebastomania, da idolomania e da hagiomania.
Mitologia: as autodesmitificações; a Antimitologia; a Antiteomitologia; a queda dos megamitos religiosos milenares (deuses mitológicos); a queda dos mitos eletronóticos (ph.Deuses,
ph.Deusas).
Holotecologia: a assistencioteca; a diarioteca; a inventarioteca; a parapsicoteca; a sincronoteca.
Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Holomnemônica; a Paracronologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Sociexologia; a Paraprocedenciologia; a Projeciologia; a Descoincidenciologia; a Paravivenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as consréus; as consciexes baratrosféricas; a conscin lúcida; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista veterano; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o assediador extrafísico da ofiex.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-
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critora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista veterana; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a assediadora extrafísica da ofiex.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniagendex da ofiex = a do ofiexista, homem ou mulher, principiante;
megagendex da ofiex = a do ofiexista, mulher ou homem, veterano atuante com a oficina extrafísica pessoal.
Instrumento. Segundo a Autopesquisologia, a agenda extrafísica é instrumento indispensável para o projetor (ou projetora) consciencial, lúcido, veterano, e, notadamente, para o praticante da técnica da tenepes, a tarefa energética pessoal, diária, seja homem ou mulher, quanto
à autodisciplina para o resto da vida intrafísica.
Interassistenciologia. Sob a ótica da Autocriteriologia, quanto mais lúcido e mais comprometido com o Maximecanismo Mulidimensional Interassistencial, logicamente, mais importante e indispensável será para a conscin ofiexista marcar as tarefas, pesquisas e anotações de
trabalho intra e extrafísico na agenda pessoal. A boa técnica pode enriquecer qualquer projeto.
Autopensenologia. De acordo com a Experimentologia, há variáveis relevantes no emprego prático da agenda extrafísica, relativas às energias conscienciais, aos pensenes e aos emocionalismos objetivando à assistência conjunta (coassistência) com amparador extrafísico, ao
acolhimento e despertamento das consciexes carentes e ao encaminhamento das consciexes dispostas às reciclagens cosmoéticas.
Energossomatologia. Pela Holochacralogia, o alvo consciencial vivo, baseado em consciência afim ou receptora de energias, ciente dos atos extrafísicos, é menos difícil de ser alcançado se comparado aos demais alvos mortos (ou de energia morta) quanto às energias conscienciais.
Voliciologia. No universo da Projeciologia, as iniciativas projetivas, planejadas através
de projeções conscientes induzidas voluntariamente, produzem melhores resultados em vez de vivenciadas ao sabor da improvisação e do talento individual, próprias das projeções conscienciais,
espontâneas e involuntárias.
Empatia. Sob a perspectiva da Psicossomatologia, a empatia da consciência em relação
ao objetivo importa mais que a Parageografologia relativa ao projeto.
Crédito. O saldo positivo da FEP é o crédito merecido, imperecível, da multidimensionalidade e da evolução da consciência. Todos os demais créditos humanos são insignificantes
à conscin lúcida, laboriosa, pesquisadora e detalhista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a agendex da ofiex, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
03. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
04. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
05. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
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06.
07.
08.
09.
10.

Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.

A AGENDA EXTRAFÍSICA DA OFICINA EXTRAFÍSICA PESSOAL SOMENTE SE IMPÕE DEPOIS DE DUAS DÉCADAS,
EM MÉDIA, DAS PRÁTICAS DIÁRIAS DISCIPLINADAS
COM AS TAREFAS ENERGÉTICAS INTERASSISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é veterano nas práticas da tenepes? Já instalou
a ofiex ou pretende chegar lá?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 700.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 173.
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AGÊNERE
(AGENETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O agênere é a hipótese da existência do ser humanoide, tangibilizado de
maneira fugaz, nesta dimensão intrafísica, sem ter sido gerado pelos mecanismos fisiológicos da
Genética Humana.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo a provém do idioma Grego, a, “negação; privação”. O elemento
de composição genere vem igualmente do idioma Grego, géinomai, “gerado; engendrado”. O termo agênere foi provavelmente cunhado pelo pesquisador francês Allan Kardec (Pseudônimo de
Hippolyte Léon Denizard Rivail, 1804–1869), através do vocábulo do idioma Francês, agènére.
Sinonimologia: 01. Ser agenético. 02. Ser agerato. 03. Ser humanoide. 04. Aparição
tangível. 05. Aparição humanoide; manifestação assomática. 06. Forma ectoplástica. 07. Parandroide. 08. Consciex. 09. Paravisual. 10. Força parapresencial.
Neologia. As duas expressões compostas agênere compreendido e agênere incompreendido são neologismos técnicos da Ageneticologia.
Antonimologia: 01. Ser humano. 02. Ser genético. 03. Ser biológico. 04. Pessoa.
05. Conscin. 06. Forma humana. 07. Manifestação somática. 08. Corpo humano; soma.
09. Força presencial. 10. Androide.
Estrangeirismologia: o parafenômeno walk-in.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à acuidade da Autoparafenomenologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Agêneres seriam Serenões?
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parafenomenologia; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a hipótese de tentativa nas pesquisas avançadas; a agênese como sendo
a crença pela qual as consciexes evoluídas podem assumir, por momentos, a forma de pessoa
viva, fenômeno denonimado de seres entrantes.
Parafatologia: o agênere; a forma humanoide sem Genealogia; a manifestação assomática na dimensão intrafísica; as aparições fugazes; as tangibilizações ectoplásticas; as transfigurações do psicossoma; a fugacidade característica dos agêneres; a forma transparente; a forma vaporosa; a forma opaca; os sensitivos ectoplásticos e a relação com os agêneres; o parafenômeno da
materialização de consciexes; os parafenômenos de efeitos físicos; a psicoplastia e o psicossoma;
a tendência da incidência das aparições dos agêneres serem mais frequentes com a evolução parapsíquica da Humanidade na Terra; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a proposição do vocábulo agênere para especificar o fenômeno apresentado, no Século XIX, por Allan Kardec; o fenômeno agênere percebido de modo individual ou grupal; a Dessomatologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo experimentador-testemunha.

518

Enciclopédia da Conscienciologia

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do parapsiquismo transtemporal,
transfísico, transespacial e transpessoal; o princípio da evolução consciencial; o princípio do
contra parafatos não existem parargumentos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: o agênere se insere no corpus da teoria das aparições.
Tecnologia: as técnicas das parapesquisas; as paratécnicas das materializações.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Parapsíquicos.
Neossinapsologia: as paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão.
Binomiologia: o binômio (dupla) conscin-consciex.
Interaciologia: a interação agênere-psicossoma; a interação agênere-ectoplastia; a interação agênere–bilocação física; a interação agênere-Cronêmica; a interação agênere-Proxêmica; a interação agênere-Parafenomenologia; a interação agênere–mensagem parapsíquica.
Crescendologia: o crescendo hiperacuidade intrafísica–hiperacuidade extrafísica; o crescendo estado vibracional–descoincidência holossomática–extrapolação parapsíquica.
Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–percepções extrassensoriais.
Antagonismologia: o antagonismo consciência / matéria; o antagonismo essência
/ aparência.
Paradoxologia: o paradoxo da manifestação intrafísica sem soma.
Politicologia: a parapsicocracia.
Legislogia: a derrogação das leis intrafísicas.
Filiologia: a autopesquisofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Holotecologia: a parafenomenoteca; a psicossomatoteca; a parapsicoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Ageneticologia; a Parafenomenologia; a Experimentologia; a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Parapercepciologia; a Psicossomatologia; a Comunicologia;
a Serenologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; 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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o receptor fenomênico individual; o doador ectoplástico; o Serenão.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a receptora fenomênica individual; a doadora ectoplástica; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens agenerator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens paratechnologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens pancognitor;
o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: agênere compreendido = a aparição fugaz admitida e entendida pelo
agente humano vivenciador ou receptor do parafenômeno na condição de experiência pessoal
(Descrenciologia Prática); agênere incompreendido = a aparição fugaz não admitida e nem entendida satisfatoriamente por quem não passou pela experiência ou o agente humano não-vivenciador e nem receptor do parafenômeno, tomada obviamente, com lógica, à conta de mera crendice
(Descrenciologia Teórica).
Culturologia: a Multiculturologia da Parafenomenologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o agênere, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
04. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
05. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
06. Irrompimento do psicossoma: Psicossomatologia; Homeostático.
07. Megafenomenologia: Parapercepciologia; Neutro.
08. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
10. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.

PELA RACIONALIDADE PESQUISÍSTICA, O PARAFENÔMENO DO AGÊNERE É SEMPRE FUGAZ E PRECÁRIO
AO MODO DE EXTRAPAUTA, OU EXTRAPOLACIONISMO
PARAPSÍQUICO, VEICULANDO MENSAGEM ESPECÍFICA.
Questionologia. Como considera você, leitor ou leitora, a hipótese da existência dos
agêneres? Já presenciou alguma aparição? Você vê racionalidade no assunto ou apenas crendice
e folclore?
Bibliografia Específica:
1. Kardec, Allan (Pseudônimo de Hippolyte Léon Denizard Rivail); A Gênese; trad. Guillon Ribeiro; 400
p.; 18 caps.; 1 cronologia; 1 tab.; 43 notas; 27 refs.; 18,5 x 12,5 cm; br.; 15 a Ed.; FEB; Rio de Janeiro, RJ; 1967; páginas
280 a 282.
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2. Idem; Livro dos Médiuns; trad. Guillon Ribeiro; 414 p.; 36 caps.; 9 citações; 1 endereço; 53 enus.; perguntas; respostas; glos. 24 termos; 61 notas; 6 refs.; 18,5 x 13 cm; br.; 18a Ed.; FEB; Rio de Janeiro, RJ; 1964; página 411.
3. Idem; Obras Póstumas; int. Camille Flammarion; trad. Guillon Ribeiro; 354 p.; 90 caps.; 1 biografia;
1 cronologia; 7 enus.; 17 notas; perguntas; respostas; 9 refs.; 18,5 x 12,5 cm; br.; 10 a Ed.; FEB; Rio de Janeiro, RJ; 1949;
página 69.
4. Idem: Os Agêneres; Revista Espírita; Paris; Mensário; Ano II; Vol. 2; Fevereiro, 1859; 16 perguntas; 16
respostas; 5 refs.; Reedição de 1968; Édipo; São Paulo, SP; páginas 37 a 47.
5. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
1.254 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 10 a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 135, 158, 161 e 690.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 844.
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AGENTE ANTIPRIMENER
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O agente antiprimener é o ato ou a condição pessoal do homem ou da mulher, conscin de pensenes negativos, derrotistas ou patológicos, jamais se predispondo a viver
a primavera energética ou primener.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo agente deriva do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu no
Século XV. O prefixo anti vem do idioma Grego, anti, “de encontro, contra, em oposição
a”. Apareceu no Século XVI. A palavra primavera procede do idioma Latim, prima vera, conexo
com o idioma Latim Clássico, primo vere, “na primeira estação”, composto de ver, “a primavera;
juventude; primeiro anos”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em
ação”. Apareceu no mesmo Século XVI.
Sinonimologia: 1. Fator antiprimener. 2. Conscin depressiva. 3. Pessoa pessimista.
4. Conscin distímica. 5. Melin.
Neologia. As 3 expressões compostas agente antiprimener, miniagente antiprimener
e maxiagente antiprimener são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Fator pró-primener. 2. Conscin positiva. 3. Pessoa otimista. 4. Extrapolacionista. 5. Tenepessista. 6. Completista. 7. Euforin.
Estrangeirismologia: o breakdown; a gloomy person; o rabat joie; o killjoy; o spoilsport; o wet blanket; o party pooper; o stick in the mud.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das assimilações energéticas antipáticas.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade.
Fatologia: a satisfação malévola da conscin; o conservantismo; o fechadismo consciencial; a autointoxicação; o ansiosismo; a postura anticompléxis; a hibernação existencial; a antiassistencialidade; o desprezo ao amparo de função; a hipotensão; a hipotonia; a neurose depressiva.
Parafatologia: o fator antiprimener; a insensibilidade energética; o bloqueio anímico;
o bloqueio bioenergético; o bloqueio parapsíquico; o mau uso das ECs; a minienergosfera pessoal; a força presencial centrípeta; a ignorância holochacral; a abstinência energética; os heterassédios interconscienciais; a postura antienergética; a postura antiprimener; a postura antitenepes;
o desconhecimento da existência da Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Tecnologia: a necessidade da técnica da mudança de bloco evolutivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio
Invisível da Ofiexologia.
Efeitologia: o efeito autodestrutivo do negativismo da realidade multidimensional;
o efeito nocivo das conseneres.
Neossinapsologia: a carência pessoal de neossinapses.
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Ciclologia: o ciclo de adversidades autoimpostas.
Enumerologia: o ato de arrombar a porta aberta; o ato de agir com o pé nas costas;
a ação de olhos fechados; o ato de seguir no mole; o café pequeno; o doce de coco; a vida airada.
Interaciologia: a interação monoideísmo-regressismo; a interação escapismo-imobilismo.
Crescendologia: o crescendo conformismo-derrotismo.
Politicologia: a ditadura; a escravocracia; a asnocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Sindromologia: a síndrome da insegurança.
Holotecologia: a energossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Desviologia; o Intolerantismo; a Assediologia; a Parapatologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Experimentologia; a Autopesquisologia;
a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Marasmologia; a Mesmexologia; a Desassistenciologia; a Interprisiologia; a Nosografia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin prostrada; a pessoa desvitalizada; a pessoa sem carisma; a conscin agoniada; a isca humana interconsciencial inconsciente; a conscin abatida; a pessoa extenuada; a conscin autovitimizadora.
Masculinologia: o agente antiprimener; o agente antiprimener pessoal; o agente antiprimener alheio; o agente paralisador de primener; o agente anticatalisador do energossoma;
o agente antilucidez; o agente antienergético; o agente heterencapsulador patológico; o pré-serenão vulgar; o difusor de energias antipáticas; o anêmico; o hipotônico; o hipotenso; o anedopata;
o eunucoide; o homem impotente; o caquético; o achacadiço; o homem débil; o esquivo energético; o aflito; o anoréxico; o fumante; o alcoólatra; o toxicodependente; o implicante; o deprimido;
o distímico; o rabujento; o troglodita; o cavernícola; o indivíduo exausto.
Femininologia: a agente antiprimener; a agente antiprimener pessoal; a agente antiprimener alheia; a agente paralisadora de primener; a agente anticatalisadora do energossoma;
a agente antilucidez; a agente antienergética; a agente heterencapsuladora patológica; a pré-serenona vulgar; a difusora de energias antipáticas; a mulher anêmica; a hipotônica; a hipotensa;
a anedopata; a mulher frígida; a caquética; a achacadiça; a mulher débil; a esquiva energética;
a aflita; a anoréxica; a fumante; a alcoólatra; a toxicodependente; a implicante; a deprimida; a distímica; a rabujenta; a troglodita; a cavernícola.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens anticatalyticus; o Homo sapiens stacionarius;
o Homo sapiens impotens; o Homo sapiens antipathicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniagente antiprimener pessoal = a pessoa pessimista; maxiagente antiprimener pessoal = a pessoa distímica.
Culturologia: a cultura do “deixa como está para ver como fica”.
Curiosologia. Desde o Antigo Egito (2255 a 2055 a.e.c.) as lamentações eram cantadas
entre os harpistas. O exemplo mais antigo cantado nos banaquetes funerários, aconselhava:
– “Coma, beba e seja feliz, antes que seja tarde”.
Antipensenologia. Dentro da Energossomatologia, toda pessoa, em tese, pode passar
por períodos de primavera energética. Somente impede o afloramento desta realidade, na inti-
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midade da conscin, o antipensene contra o positivo, o melhor ou o ideal. Portanto, o antipensene
é o grande agente negativo, antiprimener, em certas injunções da vida humana.
Humor. Pelos conceitos da Psicossomatologia, o temperamento positivo da conscin já
deixando o leito pela manhã e iniciando o dia de bom humor, ou “em estado de paz com o mundo”, é a condição ideal para se contrapor à atuação dos agentes antiprimeneres.
Etiologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
condições geradoras do agente antiprimener para o homem ou a mulher:
01. Acidentes: de percurso parapsíquicos, frequentes.
02. Amoralidade: no comportamento do dia a dia.
03. Antiparapsiquismo: a pessoa sem maiores parapercepções.
04. Autassédio: alguém sem autolucidez quanto à pensenidade.
05. Autodesorganização: existencial, generalizada.
06. Força: consciencial anticosmoética.
07. Inexperiência: energossomática. Ignorância quanto ao EV.
08. Melin: a melancolia intrafísica.
09. Omissões: deficitárias antigas.
10. Porão: consciencial, fixado no período da adultidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o agente antiprimener, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
2. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
3. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
5. Energima: Parapatologia; Nosográfico.
6. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
7. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

O ACÚMULO DE CAUSAS ANTIPRIMENERES DE TODAS
AS NATUREZAS, MAS PRINCIPALMENTE AS AFETIVAS,
CRIA O FACIES DA CONSCIN SOFRIDA, CUJO ROSTO
SE TORNA SULCADO PELAS RUGAS DA TRISTEZA.
Questionologia. Você ainda atua negativamente na condição de agente antiprimener
contra você mesmo? Em quais circunstâncias?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 164.
2. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 70 e 71.
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AGENTE

ANTIPROJEÇÃO CONSCIENTE
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O agente antiprojeção consciente é o posicionamento, ato ou condição pessoal impeditiva do exercício da projetabilidade lúcida da conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo agente deriva do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu no
Século XV. O prefixo anti vem do idioma Grego, antí, “de encontro, contra, em oposição
a”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo projeção procede também do idioma Latim, projectio,
“jato para diante, lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, lançar para diante”. Surgiu no Século XVIII.
A palavra consciente, provém do mesmo idioma Latim, consciens, “que tem pleno conhecimento”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Fator antiprojetivo. 2. Fator impeditivo da projeção consciente.
3. Agente inibidor da projeção consciente. 4. Antiprojeciologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos do vocábulo agente: agentivo; coagente; interagente; maxiagente; megaagente; miniagente; reagente; subagente.
Neologia. As 4 expressões compostas agente antiprojeção consciente, miniagente antiprojeção consciente, maxiagente antiprojeção consciente e megaagente antiprojeção consciente
são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Fator pró-projeção consciente. 2. Fator desencadeante da projeção
consciente. 3. Agente pró-projeção consciente. 4. Projeciologia.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da projetabilidade lúcida (PL).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene antiprojetivo; os patopensenes; a patopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; o ato de pensenizar pequeno.
Fatologia: o agente antiprojeção consciente; a antiprojetabilidade da bebida alcoólica;
a antiprojetabilidade da vivência do bairrismo; a antiprojetabilidade da hipomnésia; o projeciograma.
Parafatologia: a antiprojeção; a atitude antiprojetiva; a insensibilidade parapsíquica;
o bloqueio anímico; o bloqueio bioenergético; o bloqueio parapsíquico; o mau emprego das energias conscienciais (ECs); a força presencial centrípeta; os heterassédios interconscienciais; a postura antitenepes; a existência humana, trancada, antiprojetiva.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da autexclusão.
Teoriologia: a teoria da existência humana trancada.
Tecnologia: a carência do emprego das técnicas projetivas conscienciológicas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito antiprojetivo do autassédio; o efeito antiprojetivo do medo (tanatofobia).
Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio cérebro-paracérebro.
Crescendologia: o crescendo Ignorantismo-negativismo.
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Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições.
Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida.
Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a materiofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a disciplinofobia; a projeciofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança.
Mitologia: a submissão pessoal às teomitologias; as mitografias dogmáticas.
Holotecologia: a projecioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Projeciocriticologia; a Projeciografia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Parapatologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Autopesquisologia; a Instintologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin trancada.
Masculinologia: o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens animalis; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens dipsomaniacus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo reptilianus;
o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens anachronicus;
o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens
incautus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens obsidiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniagente antiprojeção consciente = a vida humana materiológica; maxiagente antiprojeção consciente = a desconcentração mental acarretando a autodesorganização;
megaagente antiprojeção consciente = a tanatofobia, o medo de desativar o soma ou morrer.
Culturologia: a cultura do hedonismo.
Argumentologia. Diversos fatores psicológicos, ou agentes inibidores relativos, fazem
pequena minoria de conscins, homens e mulheres, evitar instintivamente o relato das próprias
experiências conscientes vivenciadas fora do corpo humano e, com isso, acabam cooperando para
impedir a expansão das pesquisas da Projeciologia e da Conscienciologia.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 12 fatores antiprojetivos comuns dentro da Socin ainda patológica:
01. Animismologia. Há projetoras e projetores desavisados esquivando-se de abordar
o tema das próprias projeções conscientes autênticas devido ao aspecto puramente anímico ou
intraconsciencial das experimentações produzidas, unicamente por si próprios, sem a ajuda visível
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de amparador extrafísico ou qualquer recurso concomitante. Isto de fato ocorre, mas também será
erro não perceber as condições de animismo e parapsiquismo sempre coexistindo na maioria das
manifestações parapsíquicas evoluídas, sendo as projetoras e projetores intrafísicos também consciências imortais ou imorríveis, iguais às consciexes. As grandes projeções magnas, king-size projections, ainda são, por enquanto, nesta Escola Terrestre, invariavelmente anímico-parapsíquicas.
02. Horário. Alguns projetores e projetoras espontâneas, por sentimento de culpa, evitam quaisquer referências às projeções conscientes vivenciadas durante o dia claro, em horas do
horário comercial mais comum, nas quais, conforme confessam, deveriam estar em trabalho, de
algum modo, como todo mundo, e não dormindo sem produzir algo de útil, e sem cogitar, por outro lado, da utilidade transcendente dessas mesmas projeções conscientes, da divulgação respectiva em favor do esclarecimento dos outros, da existência de pessoas aposentadas e o fato relevante de as projeções conscientes produzidas no dia claro serem menos frequentes.
03. Inexperiência. Muitos adolescentes inadvertidamente, por ingenuidade, não enfrentam o assunto das projeções conscientes por julgá-lo natural aos seres humanos, não vendo necessidade de se referir a fatos corriqueiros abarcando a todos e serem por todos conhecidos, à semelhança dos sonhos comuns.
04. Periculosidade. Quase sempre com boa intenção e seguindo as afirmações de antigos autores, ainda há quem conserve tudo relativo às projeções conscientes dentro do máximo sigilo e discrição a fim de evitar, desse modo, a criação de supostos malefícios e perigos fictícios
para os incautos e despreparados, pretexto este afastando as multidões da prática da projeção
consciente através dos milênios da História Humana, até cerca de 6 décadas atrás.
05. Ridículo. Pessoas tímidas e sem conhecimento profundo do assunto, não raro mantêm inconfessado e reprimido medo instintivo de cair no ridículo, por temor da incredulidade dos
semelhantes, ou serem chamadas de insanas ou mentirosas pelos parentes, amigos, colegas
e vizinhos, caso venham a expor abertamente os detalhes das autoprojeções conscientes, diga-se
de passagem, reconhecidas como autênticas, mas nem por isso falam a respeito nem permitem os
próprios nomes reais sejam mencionados em publicações especializadas sobre o assunto, porque
ainda não consideram a prática projetiva conduta socialmente aceita.
06. Anomalia. Existem também as pessoas ingênuas receando tornarem-se seres humanos anômalos ou bichos-papões com a projeção consciente, recurso através do qual é possível invadir a privacidade alheia e até sondar a profundeza das mentes dos outros, em certos casos.
07. Semiconsciencialidade. A predominância de projeções semiconscientes no currículo pessoal de experiências leva frequentemente o projetor principiante, homem ou mulher, a se
sentir incapaz de distinguir, de modo satisfatório, as projeções conscientes reais dos sonhos comuns, porém muito vívidos, e a conscin acaba se convencendo de ser incapaz de se projetar
e, por isso, acaba não se desenvolvendo projeciologicamente.
08. Sexologia. Há seres sociais fugindo ao tema das autoprojeções conscientes consideradas, sem dúvida, genuínas, pois as mesmas envolveram experiências com alguma conotação sexual extrafísica, à primeira vista de difícil interpretação ou passíveis de criar embaraços sociais
para si próprias e outras pessoas, homens e mulheres.
09. Subestimação. Por erro de subestimação, certos indivíduos julgam as próprias experiências demasiadamente insignificantes, em relação à média dos projetores conscientes, para merecerem relatos e estudos, esquecendo-se do fator importantíssimo da convergência de provas pela universalidade dos testemunhos iguais, repetidos e repetíveis.
10. Superestimação. Existem, igualmente, aqueles homens e mulheres produzindo projeções conscientes, porém sonegando quaisquer informes a respeito por se julgarem equivocadamente muito elevados ou evoluídos – acima da média dos “pobres mortais” – incapazes de tornar
acessível e popular assunto tão transcendente, por demais sacrossanto ou intramuros, e tratá-lo
sem tabus, com naturalidade, de modo equânime, em favor do bem comum.
11. Supersticiologia. Há também quem cultue antiga superstição e nada confessa a respeito dos próprios experimentos projetivos, considerados como “bênção especial”, pela única razão do receio infundado de tais revelações, em público, trazerem como consequência a paralisação definitiva das projeções conscientes pela perda automática da capacidade pessoal de se proje-
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tar, como se tal “bênção especial” fosse retirada se não soubesse guardar segredo ou manter
o temor.
12. Onirismologia. Os sonhos, na condição de estados alterados da consciência, atingem a todas as pessoas e são tão comuns quanto o próprio estado do sono natural, daí porque são
aceitos com facilidade, recebendo a aprovação geral, urbi et orbi, pacífica, como realidade intraconsciencial. Por isso, há pessoas menos inclinadas a relatar as próprias experiências de projeção
consciente e mais propensas a interpretar, ou melhor, mascarar as projeções conscientes como
sonhos, a fim de serem melhor aceitas, sem repúdio social, as confissões de autovivências
extrafísicas.
Evidenciologia. Pelos conceitos da Holochacralogia, mesmo a racionalização de proteção usada pelo projetor (ou projetora), embora pessoalmente convencido das autovivências projetivas, manifesta o desejo de se manter nas boas graças dos semelhantes, fugindo ao enfrentamento
dos fatos extrafísicos, e acabando rendido pelas evidências. Por fim, assume as experiências
quando as mesmas se repetem com intensidade maior ao surgirem as projeções autoconscientes
em série de experimentos consecutivos.
Relatividade. Na análise da Projeciologia, a ação dos agentes inibidores é muito relativa, pois tudo depende da qualidade das experiências. Se o projetor (ou projetora) vivencia a projeção consciente de alta magnitude, mesmo sendo única, com elevado percentual de lucidez, caracterizada por eventos extrafísicos marcantes, não serão estes fatores psicológicos, e nem mesmo
quaisquer outros tabus, manias, repressões, lavagens subcerebrais, condicionamentos e inibições
capazes de sufocar a exposição pessoal, franca, dos acontecimentos ou impedir as manifestações
desassombradas quanto à realidade dos fatos sobre os quais haja participado, vivenciado ou presenciado diretamente. A maior prova definitiva de tal reação é a existência da extensa Bibliografia Internacional Específica já publicada sobre as projeções lúcidas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o agente antiprojeção consciente, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
2. Autexame projetivo: Parassemiologia; Homeostático.
3. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
4. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
5. Energima: Parapatologia; Nosográfico.
6. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
7. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

RACIONALMENTE, A AUTOPESQUISA DOS AGENTES
ANTIPROJETIVOS É EXTRAORDINÁRIO RECURSO EVOLUTIVO PARA QUEM AINDA NÃO VIVENCIOU A PROJEÇÃO CONSCIENCIAL, LÚCIDA, INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você tem alguma razão séria impeditiva da autoprojeção consciente?
De qual natureza?
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COMUNITÁRIO MULTIDIMENSIONAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O agente comunitário multidimensional é a conscin, homem ou mulher,
cuja função é realizar atividades visando a prevenção de doenças e a promoção da saúde consciencial, por meio de ações educativas e paraeducativas, utilizando-se de técnicas assistenciais, em
conformidade com as diretrizes da Cosmoeticologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra agente deriva do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu
no Século XV. O termo comunidade deriva também do idioma Latim, communitas, “comunidade;
analogia”, e este de communis, “que pertence a muitos ou a todos; público; comum”. Apareceu no
Século XIII. O vocábulo comunitário surgiu no Século XIX. A palavra multi procede igualmente
do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso;
importante; considerável”. O vocábulo dimensão provém do mesmo idioma Latim, dimensio,
“dimensão; medida”. Apareceu no Século XVI. A palavra dimensional surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Agente comunitário de saúde consciencial. 2. Profissional da saúde
integral. 3. Agente desassediador multidimensional. 4. Agente da tares. 5. Agente parassanitário
infiltrado cosmoético.
Neologia. As 4 expressões compostas agente comunitário multidimensional, agente comunitário multidimensional primário, agente comunitário multidimensional intermediário e agente comunitário multidimensional avançado são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Agente de saúde anticosmoético. 2. Agente de saúde autassediado.
3. Agente da tacon. 4. Agente aliciador de consciências. 5. Agente secreto bifronte. 6. Profissional eletronótico do assistencialismo. 7. Agente infiltrado anticosmoético.
Estrangeirismologia: a awareness interassistencial; o factotum assistencial; o totum
continens.
Atributologia: predomínio das parapercepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade parapsíquica assistencial.
Filosofia: o pilar holofilosófico da Conscienciologia: Cosmoeticologia, Universalismo
e Megafraternismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da promoção da saúde consciencial; o holopensene
pessoal catalítico da interassistencialidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os autopensenes focados na assistência.
Fatologia: a postura interassistencial sendo a condição ideal ao agente comunitário multidimensional; o foco na prevenção das enfermidades e manutenção da saúde; os desassédios bioquímicos; o trabalho de conscientização sobre a antiadicção, o antitabagismo e o antialcoolismo;
os atendimentos às pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas e os esclarecimentos aos familiares; os atendimentos grupais; o trabalho no Centro de Atenção Psicossocial a Usuários de Substâncias Psicoativas (CAPSad); as oficinas terapêuticas; as visitas domiciliares; o tratamento clínico; as orientações pedagógicas preventivas para a comunidade; o saber
dar e o saber receber; as palestras conscienciológicas; as itinerâncias tarísticas; o vínculo consciencial; as autogratificações interassistenciais; os cursos da CCCI para formação de conscienciólogos especialistas; os atendimentos consciencioterápicos: individuais, para casais, familiares,
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grupos de instituições; os atendimentos pontuais gratuitos; as tarefas do acolhimento, orientação
e encaminhamento nas ações educativas e paraeducativas às consciências enfermas; o autocompromisso interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inteligência evolutiva (IE) como fonte inspiradora da interassistencialidade consciencial; as interligações dos fatos e parafatos; a participação e rememoração
em resgates extrafísicos; o tangenciamento consciencial pelos amparadores extrafísicos propiciando os encontros cruciais de destino; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica
da Fraternidade (CEF); o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as projeções lúcidas paradidáticas; a paraprocedência comunitária; a autoprofilaxia dos acidentes de percurso; a abordagem holossomática a partir do soma; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin amparada–conscin amparadora; o sinergismo
agente comunitário multidimensional–amparador técnico de função; o sinergismo profissional da
saúde somática–profissional da saúde consciencial; o sinergismo saúde-parassaúde; o sinergismo conscin-consciex; o sinergismo assistente comunitário–assistido; o sinergismo Tecnologia comunitária–Paratecnologia; o sinergismo promissor dos agentes comunitários multidimensionais
intermissivistas.
Principiologia: o princípio do exemplarismo interassistencial; o princípio do autorrevezamento interassistencial; o princípio da qualificação da intenção assistencial; o princípio da
descrença; o princípio “muito ajuda quem não atrapalha”; o princípio de ninguém curar ninguém; o princípio do menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado e qualificado pelo agente
comunitário multidimensional.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; as teorias da Psicologia dos grupos;
a teoria da evolução em grupo; a teoria da inseparabilidade grupocármica.
Tecnologia: a técnica da auscultação parapsíquica; a técnica da tenepes; a técnica do
arco voltaico craniochacral; a técnica do anonimato assistencial.
Voluntariologia: o voluntário do Programa de Saúde da Família (PSF); o voluntário do
Centro de Reabilitação Especializado em Dependência Química (CREDQ); os voluntários das
associações de moradores; os voluntários da Conscienciologia; os voluntários das áreas de saúde da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
Laboratoriologia: o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da
desperticidade; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia.
Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade consciencial; o efeito autolibertador
da abdicação quanto aos pedidos para si mesmo.
Neossinapsologia: a aquisição das neossinapses cosmoéticas; as neossinapses necessárias às neoaquisições cognitivas na prática diária da tenepes; as neossinapses surgidas após os
autenfrentamentos contínuos; as paraneossinapses da completude interassistencial.
Ciclologia: o ciclo recebimento-retribuição; o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos; o ciclo autorrevezador amparado intrafísico–amparador extrafísico.
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Enumerologia: o agente comunitário profissional; o agente comunitário intermissivista;
o agente comunitário retrocognitor; o agente comunitário itinerante; o agente comunitário parapsíquico; o agente comunitário tenepessista; o agente comunitário ofiexista.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio tacon-tares; o binômio
taquipsiquismo-assertividade; o binômio inspiração-transpiração; o binômio autodiscernimento-afetividade; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio do exemplarismo teática-verbação; o binômio didático autexperiências-heterexperiências.
Interaciologia: a interação agente comunitário–assistido; a interação paradigma intrafísico–paradigma consciencial; a interação médico-paciente; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação humano-subumano.
Crescendologia: o crescendo dos patamares interassistenciais evolutivos das consciências; o crescendo maxipeça do minimecanismo–minipeça do maximecanismo; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio educação-profilaxia-saúde; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tenepessista–tenepessista–assistido.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo extroversão egoica / introversão assistencial; o antagonismo autoparticipação /
autalienação; o antagonismo interassistência policármica / autassistência egocármica; o antagonismo amor doador / amor credor.
Politicologia: a interassistenciocracia; a democracia; a maxiproexocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a parassociocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na manutenção da interassistencialidade.
Filiologia: a assistenciofilia; a sociofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a energofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a neofobia; a xenofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro.
Holotecologia: a retrocognoteca; a intermissioteca; a pedagogoteca; a assistencioteca;
a invexoteca; a experimentoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Conscienciometrologia;
a Paravivenciologia; a Caracterologia; Perfilologia; a Tenepessologia; a Parassociologia; a Despertologia; a Parapercepciologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Paraterapeuticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o agente comunitário multidimensional; o articulador multidimensional
evolutivo; o psicólogo; o médico; o odontólogo; o enfermeiro; o assistente social; o professor;
o professor itinerante; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o tenepessista; o cognopolita
assistencial; o infiltrado cosmoético; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercepciologista; o autopesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão.
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Femininologia: a agente comunitária multidimensional; a articuladora multidimensional
evolutiva; a psicóloga; a médica; a odontóloga; a enfermeira; a assistente social; a professora;
a professora itinerante; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a tenepessista; a cognopolita
assistencial; a infiltrada cosmoética; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a parapercepciologista; a autopesquisadora; a pré-serenona vulgar;
a projetora consciente; a sistemata; a tertúliana; a verbetologa; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a epicon lúcida; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens
cotherapeuticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: agente comunitário multidimensional primário = o pré-serenão vulgar,
com boa intenção, contudo sem discernimento, atuando na área de saúde restrito à monovisão intrafísica; agente comunitário multidimensional intermediário = o tenepessista, com discernimento
esboçante e parapsiquismo em desenvolvimento, aplicando os princípios da multidimensionalidade na reeducação holossomática; agente comunitário multidimensional avançado = o ser desperto, homem ou mulher, com discernimento e parapsiquismo consolidados, ampliando a evolutividade do ambiente onde vive.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Comunitária Cosmoética.
Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 60
condições passíveis de serem experimentadas pelo agente comunitário multidimensional, disposto
a investir o autesforço evolutivo na atuação interassistencial diuturna:
01. Abertismo autopensênico.
02. Acolhimento assistencial.
03. Adcons.
04. Altruísmo.
05. Amparabilidade.
06. Antiacídia.
07. Antimimese dispensável.
08. Assim.
09. Autenfrentamento.
10. Autexemplarismo.
11. Autoconscientização multidimensional (AM).
12. Autodesassedialidade.
13. Autodiscernimento.
14. Autoprofilaxia.
15. Autorrevezamento assistencial.
16. Congruência assistencial.
17. Consciencioterapia.
18. Desapego.
19. Desassim.
20. Disponibilidade interassistencial.
21. Doação de ectoplasmia.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Docência conscienciológica.
Encaminhamento assistencial.
Epicentrismo consciencial.
Estado vibracional (EV).
Força presencial.
Fraternismo.
Intermissivismo.
Liberdade evolutiva.
Materpensenidade cosmoética.
Megagescon evolutiva.
Minicompléxis.
Minimoréxis.
Orientação assistencial.
Pacifismo.
Paracirurgia.
Parafenômeno.
Parapedagogiologia interassistencial.
Paraterapêutica.
Patamares da escala evolutiva.
Polimatia assistencial.
Primener.
Projeção consciente.
Projecioterapia.
Recéxis.
Recin.
Recolhimento íntimo.
Reeducação assistencial.
Refutação.
Retrocognição.
Serenidade íntima.
Sinalética energética e parapsíquica.
Tares.
Teática.
Tenepessismo.
Ternopensenidade.
Traforismo.
Verbação.
Vincopensenidade.
Voluntariado.
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 o agente comunitário multidimensional, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Agente antiprimener: Energossomatologia; Nosográfico.
04. Agente confluencial: Confluenciologia; Neutro.
05. Agente desencadeador: Evoluciologia; Homeostático.
06. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

534

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
Escala interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Lição de vida: Conviviologia; Neutro.
Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.

A CONDIÇÃO IDEAL IDENTIFICADA PELA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, ATUANDO AO MODO DE AGENTE
COMUNITÁRIO MULTIDIMENSIONAL, É ENCARAR COM SERIEDADE OS TRABALHOS ASSISTENCIAIS AUTOIMPOSTOS.
Questionologia. Como vivencia você, leitor ou leitora, as tarefas assistenciais autoimpostas na prevenção e promoção de saúde consciencial? Você já atua na condição de agente
comunitário multidimensional lúcido?
Bibliografia Específica:
1. Maia, Ailton; Reciclagem da Profissão em Prol da Programação Existencial; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestrário; Vol. 14; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 172 a 181.
2. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; pref. Flavia Guzzi; 346 p.; 44 caps.; 10 filmografias; 344 refs.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 80 a 89.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 79, 83, 94, 166, 167, 203, 205, 208 e 225.
4. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 155 a 158, 880 a 882, 887, 901, 917, 919, 943, 966 e 969.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangerismos; 102
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21
x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; 2004; páginas 168, 170 a 177, 183, 185 a 226, 235 a 269, 403 a 447, 449 a 467, 471 a 498, 502 a 796
e 1.095 a 1.120.
6. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 26, 38, 59,
113, 131, 132 e 139.
7. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 7, 12 a 15, 39
a 43, 59, 71 a 73, 81 a 84 e 87.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 403 a 409, 425 a 441 e 602 a 608.
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AGENTE CONFLUENCIAL
(CONFLUENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O agente confluencial é a força desencadeada pela vontade, capaz de promover a conjunção de múltiplos fatores ou realidades, objetivando o mesmo megafoco ou meta,
e potencializando a realização da manifestação avançada da consciência de volição potente.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo agente vem do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu no
Século XV. A palavra confluência procede do mesmo idioma Latim, confluentia, derivada de
confluere, “confluir”, e esta de fluere, “fluir; correr para”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Agente de convergência. 02. Agente de concomitância. 03. Agente
de interação. 04. Agente de sincronicidade. 05. Conversor evolutivo. 06. Fator de conjunção.
07. Coexistência pacífica. 08. Concordância produtiva. 09. Convivialidade. 10. Etologia.
Neologia. As 3 expressões compostas agente confluencial, agente confluencial bem aplicado e agente confluencial mal aplicado são neologismos técnicos da Confluenciologia.
Antonimologia: 01. Agente de inconfluência. 02. Agente de divergência. 03. Agente
de apartação. 04. Fator de dispersão. 05. Rota de colisão. 06. Choque frontal. 07. Conflito de
interesses. 08. Topada ideológica. 09. Conviviopatia. 10. Choque nosográfico.
Estrangeirismologia: o strong profile; o flow together grupocármico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das confluências inteligentes; a retilinearidade autopensênica confluindo para o megafoco megagesconológico; a autopensenização confluente;
a confluência sistemática dos ortopensenes; a ortopensenidade; a confluência dos autopensenes
para o mesmo megafoco potencializando as ideias subjacentes nas entrelinhas; o holopensene
atrator.
Fatologia: o agente confluencial; o fato de existirem agentes de confluência específicos
para cada área de manifestação consciencial; a junção eficiente dos agentes confluenciais dependendo da inteligência evolutiva (IE); a confluência dos esforços pesquisísticos; a confluência máxima dos interesses evolutivos pessoais; a confluência universal da Tudologia; o fato inteligente
de a consciência não pensenizar e nem manifestar-se por meio de agente confluencial único, mas,
quando possível, através de múltiplos agentes confluenciais integrados; a confluência dos afins;
a confluência máxima das autopredisposições; o líder cosmoético reunindo liderados autoconscientes em migração conjunta pró-projeto evolutivo; o líder baratrosférico sentenciando liderados
incautos à transmigração interplanetária a menor.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a confluência prioritária das realidades extrafísicas com as intrafísicas; as práticas diárias no âmbito da Tenepessologia e da Ofiexologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: os sinergismos confluenciais evolutivos; o sinergismo da confluência
amparador extrafísico–conscin assistente–assistido; o sinergismo existencial; o sinergismo holopensênico; o sinergismo consciencial.
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da evolução conjunta; o princípio
da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das interrelações entre todas as realidades do Cosmos.
Tecnologia: a técnica da conjunção cognitiva; a técnica da megassociação de temas;
a técnica do detalhismo; a técnica da atomização cognitiva; a técnica da associação de ideias;
a técnica dos conceitos conjugados; a técnica da justificativa associativa; a técnica da reação em
cadeia intelectiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: a confluência dos efeitos mentaissomáticos; o efeito atrator das energias
conscienciais (ECs) afins.
Ciclologia: o ciclo agrupamento-diáspora-reagrupamento.
Enumerologia: a ressonância; a concomitância; o ricochete; a confluência; a sintonia;
a interação; a assimilação.
Binomiologia: os binômios enquanto agentes confluenciais; o binômio Proxêmica-Cronêmica.
Interaciologia: as interações confluenciais cosmoéticas.
Trinomiologia: os trinômios enquanto agentes confluenciais.
Polinomiologia: os polinômios enquanto agentes confluenciais; o polinômio pessoa-momento-local-ação.
Antagonismologia: o antagonismo vontade potente / vontade débil; o antagonismo
agente confluencial / agente desagregador.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de atração entre afins; a lei de atração
entre opostos; a lei da sincronicidade universal.
Filiologia: a pesquisofilia; a evoluciofilia; a raciocinofilia; a intelectofilia; a cienciofilia;
a definofilia; a conviviofilia.
Mitologia: os ídolos míticos atraindo multidões de adoradores.
Holotecologia: a sistematicoteca; a encicloteca; a experimentoteca; a pancognoteca;
a administroteca; a metodoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Confluenciologia; a Megassincronologia; a Vinculologia; a Conexologia; a Holomaturologia; a Autevoluciologia; a Voliciologia; a Autodiscernimentologia;
a Autodeterminologia; a Megafocologia; a Hermeneuticologia; a Parafenomenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; 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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens confluxor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens omniperquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens pancognitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens
cosmovisiologus; o Homo sapiens systemata.
V. Argumentologia
Exemplologia: agente confluencial bem aplicado = a conjunção múltipla promovida pela consciência portadora da inteligência evolutiva; agente confluencial mal aplicado = a conjunção múltipla promovida pela consciência ignorante quanto à inteligência evolutiva.
Culturologia: a cultura da Confluenciologia Evolutiva; os ícones sociais seduzindo
multidões na cultura da celebridade.
Taxologia. Sob a ótica da Confluenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13
aspectos fundamentais para se compreender melhor as funções dos agentes confluenciais:
01. Concentração intencional: a potencialização da intenção.
02. Consciex errante (alma penada): a consciência dispersiva quanto aos agentes
confluenciais, inconsciente da vida na Intermissiologia.
03. Conscin recém-dessomada: a consciência parapsicótica pós-dessomática sem
quaisquer agentes confluenciais.
04. Evolução consciencial: o resultado da conjunção magna dos agentes confluenciais
com resultados eficazes.
05. Ignorância projetiva: o projetor desendereçado; o ignorante quanto aos aspectos da
Confluenciologia.
06. Interassistencialidade: o agente confluencial fundamental da política evolutiva.
07. Junção de interesses: a convergência das tendências pessoais.
08. Motor da vontade: o coadjutor dos agentes confluenciais.
09. Ponteiro da consciência: o agente confluencial fundamental do autodiscernimento.
10. Raciocínio simplista: quem utiliza apenas o agente confluencial isolado.
11. Reunião dos agentes: a holomaturidade jungindo as confluências.
12. União de fatores: a convergência por meio da intencionalidade.
13. Vida prolífica: o ato de saber unir os agentes confluenciais ideais.
Caracterologia. Sob a perspectiva da Intraconscienciologia, eis, na ordem alfabética,
6 características dos agentes confluenciais básicos:
1. Agente confluencial ambiental: o local atrator; a centralização de recursos teóricos;
o hospital; a universidade; o polo de migração; a comunin promissora; a comunex evoluída.
2. Agente confluencial cognitivo: a fonte cognitiva atratora; a concentração de conhecimentos; a enciclopédia; o tratado; o polo de vinculação autorrevezamental; a obra-prima publicada.
3. Agente confluencial consciencial: a personalidade atratora; o magnetismo da força
presencial; o professor veterano; o líder carismático; o polo de convergência proexológica; o atrator ressomático; a conscin parapsíquica; o evoluciólogo.
4. Agente concluencial energético: a energia atratora; a acumulação intencional de
ECs; a trilha energética; a paracorrente de ECs; o polo assistencial; o campo energético catalisador da ofiex.
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5. Agente confluencial ideológico: o corpus teórico atrator; a reunião de conceitos;
a ideologia cultural; a escola filosófica; o polo de encontro intelectual; o arrastão da neoverpon.
6. Agente confluencial material: o elemento físico atrator; a junção de significados;
o objeto tradicional ou ritual; a construção significativa; o polo de turismo; o monumento; a obra
de Arte.
Tipologia. Segundo a Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 10 exemplos confluenciais no universo da Conscienciologia:
01. Centrais extrafísicas: a confluência técnica de recuros ortopensênicos disponibilizados para a potencialização de assistência cosmoética.
02. Cognópolis: a confluência de recursos conscienciais, energéticos, financeiros, tecnológicos e paratecnológicos na reprodução intrafísica da cultura conscienciológica.
03. Enciclopédia da Conscienciologia: a confluência de conhecimentos conscienciológicos multidimensionais do sinergismo equipin-equipex.
04. Interlúdio: a confluência de recursos conscienciais, energéticos e paratecnológicos
na sustentação de holopensene (comunex) parapedagógico intermissivo.
05. Laboratório conscienciológico: a confluência de energias temáticas acumuladas
formando holopensene otimizador de recins.
06. Maximecanismo Multidimensional Interassistencial: a confluência espontânea de
consciências lúcidas, consciexes e conscins, engajadas no labor da reeducação planetária e da
reurbex.
07. Maxiproéxis: a confluência de interesses, responsabilidades e autesforços nos feitos
grupocármicos entrosados para a conquista de meta evolutiva comum.
08. Megagescon: a confluência autocognitiva da bagagem multiexistencial atual do
autor ou autora objetivando o autorrevezamento multiexistencial.
09. Proéxis: a confluência de autopensenes, autotrafores e autorreealizações nos objetivos prioritários à autevolução lúcida.
10. Tertuliarium: a confluência de recursos comunicativos, didáticos, tarísticos, tecnológicos e paratecnológicos na divulgação planetária de verpons e neoverpons conscienciológicas.
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 o agente confluencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente desencadeador: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
03. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
04. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Autorraciocinofilia: Autorraciocinologia; Homeostático.
06. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
07. Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
08. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
09. Interrelação fenomênica: Fenomenologia; Neutro.
10. Maxiconvergência incessante: Evoluciologia; Homeostático.
11. Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
12. Megassincronicidade: Megassincronologia; Neutro.
13. Modelo mentalsomático: Comunicologia; Neutro.
14. Omniconfluência analítica: Hermeneuticologia; Neutro.
15. Oposto inassimilável: Contrariologia; Neutro.
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OS AGENTES CONFLUENCIAIS EXIGEM PARTICULAR
ATENÇÃO POR PARTE DA CONSCIN LÚCIDA A FIM
DE EXPANDIREM A COSMOVISÃO EVOLUTIVA AOS NÍVEIS DOS PARÂMETROS COSMOÉTICOS AVANÇADOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe identificar e aplicar os agentes confluenciais com êxito razoável? Ou ainda precisa aperfeiçoar o nível de entendimento da Confluenciologia?
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AGENTE DE SAÚDE CONSCIENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O agente de saúde consciencial é a conscin, homem ou mulher, comprometida com a sustentação do bem-estar e da melhoria da qualidade de vida individual, coletiva
e multidimensional, a partir da autoconscientização quanto aos benefícios auferidos com a conquista de holopensene pessoal de equilíbrio holossomático, da anticonflitividade e da pacificação
íntima.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agente provém do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu
no Século XV. O vocábulo saúde vem do mesmo idioma Latim, salus, “salvação; conservação
(da vida); afastamento do perigo; vida”. Apareceu no Século XIII. A palavra consciência procede
também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas;
conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu igualmente no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Agente de saúde integral. 2. Agente de homeostase holossomática.
3. Mantenedor do equilíbrio consciencial. 4. Propulsor do bem-estar consciencial. 5. Catalisador
da saúde consciencial. 6. Epicentro de saúde consciencial.
Neologia. As 4 expressões compostas agente de saúde consciencial, agente de saúde
consciencial egocármico, agente de saúde consciencial grupocármico e agente de saúde consciencial policármico são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Mantenedor de patologia consciencial. 2. Sustentador de malestar
intraconsciencial. 3. Potencializador de enfermidade consciencial. 4. Agente comunitário de saúde. 5. Catalisador do desequilíbrio holossomático. 6. Epicentro da patologia consciencial.
Estrangeirismologia: o check up periódico; o workaholism; o stress ocupacional; o burnout; o pit stop necessário; o feedback assistencial; o rapport com o amparador extrafísico de
função.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da homeostasia consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocura holossomática; o holopensene pessoal
da anticonflitividade; a higidez pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lideropensenes; a lideropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a pensenidade interassistencial; o holopensene pessoal da saúde consciencial.
Fatologia: a atuação do agente de saúde na melhoria da qualidade de vida consciencial
grupal; o investimento na saúde consciencial enquanto prioridade evolutiva; a conquista da condição de arrimo interconsciencial assistencial; a aquisição do senso de utilidade evolutiva; o funcionamento do agente de saúde consciencial qual bússola frente ao grupocarma; o fato de a interassedialidade ser a maior doença da Humanidade; o autassédio predispondo ao adoecimento holossomático; o assédio moral; o fato de o adoecimento recorrente poder significar fuga às responsabilidades pessoais; a autoconscientização quanto ao fato de a doença interromper o fluxo da evolução; o autoposicionamento em exemplificar a saúde consciencial permitindo a assunção de neorresponsabilidades evolutivas; a intencionalidade sadia em compartilhar a própria homeostase holossomática; a reeducação progressiva da saúde holossomática; a Organização Mundial de Saúde
(OMS); as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a Organização Internacional de Consciencio-
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terapia (OIC); o comprometimento do agente de saúde com a melhoria da qualidade de vida
e com o bem-estar dos compassageiros evolutivos; o vínculo terapêutico estabelecido nos diversos contextos cotidianos; a convivialidade sadia promovendo maior produtividade consciencial;
o humor sadio; a força presencial homeostática do líder assistencial; a saúde consciencial facilitando a realização proexológica com foco na interassistencialidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética parapsíquica pessoal; a tarefa energética pessoal (tenepes); a conquista da ofiex pessoal;
a higienização silenciosa de psicosferas e holopensenes; a amparabilidade extrafísica conquistada
pela autocura lúcida; a iscagem lúcida interassistencial; a saúde bioenergética incrementando a tara parapsíquica; a saúde parapsíquica qualificando as tarefas de desassédio grupal; a aura de saúde do amparador extrafísico de função; a prontidão energossomática interassistencial; a extrapolação multidimensional da atuação do agente de saúde consciencial; a autoconscientização quanto
à condição de minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); as redes parassociais de
interassistência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ortopensenidade–saúde consciencial; o sinergismo amparador-assistente-amparando; o sinergismo autoafeto sadio–satisfação benévola–disponibilidade assistencial.
Principiologia: o princípio interassistencial de o menos doente assistir ao mais doente;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do ressarcimento evolutivo; o princípio do equilíbrio holossomático; o princípio de ninguém curar ninguém; o princípio da autocura consciencial; o princípio de não transferir ao outro a responsabilidade pela própria saúde.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) pautando o comprometimento íntimo com a própria homeostasia consciencial; a responsabilidade pela qualidade da saúde consciencial grupocármica sendo cláusula do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da autocura pela interassistencialidade.
Tecnologia: as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica do autencapsulamento parassanitário; a técnica da checagem holossomática;
a técnica da mudança do holopensene pessoal; as técnicas interassistenciais; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico consciencioterápico promovendo
a prática da saúde consciencial; o profissionalismo interassistencial do voluntariado evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Ectoplasmologia;o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito nosográfico das omissões deficitárias; o efeito halo das recins pessoais sobre a saúde consciencial; o efeito da saúde consciencial na qualificação interassistencial; o efeito da homeostase holossomática na tares efetiva.
Neossinapsologia: as neossinapses evidentes pós-recin; as neossinapses saudáveis decorrentes das assistências realizadas.
Ciclologia: a profilaxia do ciclo melin-melex; o ciclo saudável autopensenidade sadia–
–autodesintoxicação–retroalimentação sadia.
Enumerologia: o ato de acolher; o ato de amparar; o ato de doar; o ato de curar; o ato
de desassediar; o ato de esclarecer; o ato de exemplificar saúde consciencial.
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Binomiologia: a superação do binômio doença-antifraternismo; a evitação do binômio
doença-fuga; o binômio patológico autassédio-autocorrupção; o binômio humor sadio–anticonflitividade; o binômio ortopensenidade–holossoma sadio; o binômio assim-desassim; o binômio
autassistência-heterassistência; o binômio saúde-responsabilidade; o binômio produtividade–
–bem-estar; o binômio autenfrentamento sadio–saúde consciencial.
Interaciologia: a interação bem-estar pessoal–bem-estar grupal; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação assistido-assistente; a interação autodiscernimento–autoincorruptibilidade–saúde holossomática.
Crescendologia: o crescendo EV–arco voltaico–tenepes–ofiex; o crescendo autorreflexão-autocura; o crescendo distimia–eutimia–eudemonia cosmoética.
Trinomiologia: a evitação do trinômio patológico sofrimento-desmotivação-acomodação; o trinômio prevenir doenças–promover saúde–preservar a vida; o trinômio saudável automotivação-trabalho-lazer; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio saúde física–saúde energética–saúde emocional–saúde
mental–saúde holossomática.
Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo bem-estar / malestar.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo do egoísmo altruísta no autoinvestimento em saúde consciencial visando a qualificação interassistencial.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à conquista da saúde integral.
Filiologia: a recinofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a autodesassediofilia; a ortopensenofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a ergofobia; a superação da conviviofobia; a evitação da assistenciofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome depressiva pela interassistencialidade; a autocura da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a evitação da síndrome da autovitimização; a autodecisão pela não recorrência na síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a autocura da síndrome de burnout; a autossuperação da síndrome da mediocrização.
Maniologia: a evitação da nosomania; a neutralização da fracassomania.
Mitologia: a eliminação do mito da superioridade do assistente; o descarte do mito da
perfeição; o sobrepujamento ao mito da autossantificação.
Holotecologia: a assistencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a tenepessoteca; a ortopensenoteca; a homeostaticoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a profilaticoteca; a recexoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conscienciologia; a Consciencioterapeuticologia; a Tenepessologia; a Antivitimologia; a Recexologia; a Conviviologia; a Homeostaticologia; a Proexologia; a Grupocarmologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente de saúde consciencial; o agente comunitário de saúde; o profissional de saúde; o psicólogo; o médico; o odontólogo; o fisioterapeuta; o nutricionista; o assistente social; o professor; o benfeitor; o arrimo interconsciencial assistencial; o sustentáculo;
o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;
o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão.
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Femininologia: a agente de saúde consciencial; a agente comunitária de saúde; a profissional de saúde; a psicóloga; a médica; a odontóloga; a fisioterapeuta; a nutricionista; a assistente
social; a professora; a benfeitora; a arrimo interconsciencial assistencial; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens sustentator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens exemplarissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: agente de saúde consciencial egocármico = a conscin pré-serenona vulgar buscando manter padrão íntimo de higidez pensênica; agente de saúde consciencial grupocármico = a conscin tenepessista, de psicosfera equilibrada, atuando na condição de porta-assistidos;
agente de saúde consciencial policármico = a conscin desperta, harmonizadora dos ambientes intra e extrafísicos, promovendo a auto e heterodesassedialidade.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Cosmoética; a cultura da auto e heterodesassedialidade; a cultura da saúde consciencial; a disseminação da cultura do autocuidado
e da responsabilidade com a própria saúde.
Traforologia. Em conformidade com a Autopesquisologia, eis, a seguir, em ordem alfabética, 11 trafores a serem desenvolvidos pela conscin predisposta a atuar na condição de agente
de saúde consciencial:
01. Altruísmo. Interesse sincero pelo bem-estar do outro.
02. Antiautoconflitividade. Condição de autopacificação íntima.
03. Autoconfiança. Autossegurança crescente quanto à utilização das potencialidades.
04. Autoortopensenidade. Retilinearidade pensênica na manutenção da autopensenidade sadia.
05. Confiabilidade. Intencionalidade sadia explicitada nas energias fraternas e serenas,
conquistando a confiança dos amparadores.
06. Conscienciofilia. Apreço pelas consciências em quaisquer condições e / ou contextos.
07. Desassedialidade. Responsabilidade pela auto e heterodesassedialidade.
08. Domínio energético. Desenvoltura nas manobras energéticas interassistenciais.
09. Liderança cosmoética. Assunção da condição de arrimo consciencial interassistencial.
10. Parapsiquismo lúcido. Autoconsciência quanto à realidade multidimensional.
11. Prontidão interassistencial. Disponibilidade incondicional para assistir.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o agente de saúde consciencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente comunitário multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Arrimo grupocármico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Checkup holossomático: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
06. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Consciencioterapeuta: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Padrão homeostático de referência: Paraassepsiologia; Homeostático.
11. Qualidade de vida ideal: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
13. Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Vínculo terapêutico: Interassistenciologia; Neutro.

A CONDIÇÃO DE AGENTE DE SAÚDE CONSCIENCIAL REQUER RESPONSABILIDADE PELA AUTO E HETEROCURA,
SENDO CONQUISTA EVOLUTIVA PRIORITÁRIA À QUALIFICAÇÃO DO ASSISTENTE MULTIDIMENSIONAL TARÍSTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ser a saúde consciencial tema relevante
e indispensável à evolução? Busca alcançar a condição de agente de saúde consciencial policármico?
V. F. M.
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AGENTE DESENCADEADOR
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O agente desencadeador é o homem ou mulher, produtor, feitor, provocador, precursor, corifeu, pioneiro ou comandante responsável pelo início do empreendimento, tarefa, trabalho ou campanha de vulto no universo da evolução das consciências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agente deriva do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu no
Século XV. O primeiro prefixo des vem do mesmo idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; negação; falta”. O segundo prefixo en provém igualmente do idioma Latim, in, “em; sobre; superposição; aproximação; introdução; transformação”. A palavra cadeia procede também do idioma Latim, catena, “estar agrilhoado; cadeia (sentido próprio e figurado); laço; atadura; liame; ligadura;
encadeamento”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo desencadear surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Agente desencadeante. 02. Agente causal. 03. Agente propulsor.
04. Agente gerador. 05. Agente iniciador. 06. Agente produtor. 07. Agente feitor. 08. Agente
provocador. 09. Agente de mudanças. 10. Agente corifeu; agente pioneiro.
Neologia. As 4 expressões compostas agente desencadeador, agente desencadeador precoce, agente desencadeador adolescente e agente desencadeador desperto são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 01. Seguidor. 02. Comandado. 03. Liderado. 04. Dirigido. 05. Continuador. 06. Assistido. 07. Consréu ressomada. 08. Componente da robéxis. 09. Pré-serenão
vulgar. 10. Conscin medíocre.
Estrangeirismologia: o trailblazer; o scout evolutivo; o pathfinder; a chain reaction;
o groundbraker; o modus operandi dinâmico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades das verpons evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal catalítico da evolução; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a inteligência evolutiva (IE); as neoverpons; as recéxis; a catálise evolutiva;
a vocação para a liderança; a articulação social; os contatos interpessoais; a força presencial; o estilo pessoal; a cosmovisão pessoal; a empatia; o cosmopolitismo; a reciclagem existencial continuada; a catálise social; o fulcro das neoperspectivas; as tarefas do esclarecimento (tares).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a minipeça autoconsciente do
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a consciência dotada da sinergia atributiva inovação–paracognição–
–determinação–força presencial.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos (CIs).
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Tecnologia: a técnica da invéxis (Invexologia); a técnica da dupla evolutiva; a técnica
da tenepes; a técnica do arco voltaico.
Voluntariologia: o agente interatuante no voluntariado conscienciológico; os elos do
voluntariado sustentadores dos vínculos conscienciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito positivo dos bons exemplos evolutivos.
Ciclologia: o ciclo causas-efeitos.
Enumerologia: o agente desencadeador da profissão (Conscienciocentrologia); o agente
desencadeador da heteropesquisa (Experimentologia); o agente desencadeador da maxiproéxis
(Proexologia); o agente desencadeador do parapsiquismo (Parapercepciologia); o agente desencadeador das neoverpons (Verponologia); o agente desencadeador da Filosofia (Holofilosofia);
o agente desencadeador da evolução (Reeducaciologia).
Binomiologia: o binômio (dupla) líder-liderado.
Interaciologia: a interação destemor parapsíquico–segurança cognitiva; a interação
holopensene pessoal–holopensene grupal.
Crescendologia: o crescendo planejamento extrafísico–realização intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio avaliar-informar-esclarecer.
Antagonismologia: o antagonismo transformador social sadio / transformador social
patológico.
Paradoxologia: o paradoxo do megafoco desencadeado pela cosmovisão.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; as leis emanadas da autoridade vivencial.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a administroteca; a pedagogoteca; a epicentroteca; a comunicoteca; a recexoteca; a sociologicoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Maxiproexologia; a Recexologia; a Perfilologia; a Priorologia; a Holomaturologia; a Grupocarmologia; a Paraprocedenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente desencadeador; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente exemplificador;
o agente catalítico da evolução consciencial; o protagonista principal; o exemplificador cosmoético.
Femininologia: a agente desencadeadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
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a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente exemplificadora; a agente catalítica da evolução consciencial; a protagonista principal; a exemplificadora
cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens catenator; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens articulator;
o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens assistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: agente desencadeador precoce = o filho (ou filha) trazendo a mudança
para melhor no rumo existencial da família; agente desencadeador adolescente = o jovem (ou moça) imprimindo renovação no holopensene social por meio da inversão existencial (invéxis);
agente desencadeador desperto = o adulto (homem ou mulher) alcançando a condição de ser
desassediado, permanente, total, e ampliando a evolutividade do ambiente onde vive.
Culturologia: a Multiculturologia da Evolução Consciencial.
Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 categorias de megafocos equivalentes, ou com aproximações simples, capazes de expor mais
claramente as intenções construtivas do agente desencadeador humano:
1. Autescolha predeterminada.
2. Autointeresse fundamental.
3. Autonomia focal.
4. Autopredileção básica.
5. Autopreferência teática.
6. Autoprioridade essencial.
7. Autotendência principal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o agente desencadeador, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente antiprimener: Energossomatologia; Nosográfico.
02. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
03. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
04. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
05. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
06. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
07. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Musa científica: Experimentologia; Neutro.
11. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
12. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
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A CONDIÇÃO DE AGENTE DESENCADEADOR DAS TAREFAS DO ESCLARECIMENTO SE IMPÕE COMO ASSUNTO
A SER ENCARADO SERIAMENTE POR TODA CONSCIN
LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, COGNOPOLITA E PROEXISTA.
Questionologia. Em qual nível você, leitor ou leitora, se coloca perante a condição de
agente desencadeador? Você desencadeia algum processo de renovação evolutiva?
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SUSTENTAÇÃO PENSÊNICA
(PENSENOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O agente de sustentação pensênica é a conscin, homem ou mulher, sustentáculo energossomático, retroalimentador e potencializador de padrões pensênicos e holopensênicos hígidos ou patológicos, de modo consciente ou inconsciente, explícito ou implícito.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo agente provém do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu
no Século XV. O vocábulo sustentação vem do mesmo idioma Latim, sustentatio, “alimentação;
nutrição; ação de reter, de suster; dilação; demora; adiamento”. Apareceu no Século XIII. A palavra pensamento procede também do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar uma ideia;
pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu igualmente no Século XIII. O termo sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento;
faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa;
todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do
idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Mantenedor pensênico. 2. Sustentador pensênico. 3. Agente propulsor da pensenidade.
Neologia. As 3 expressões compostas agente de sustentação pensênica, agente de sustentação patopensênica e agente de sustentação ortopensênica são neologismos técnicos da Pensenologia.
Antonimologia: 1. Conscin encapsulada. 2. Conscin alienada 3. Conscin autista.
4. Conscin murista.
Estrangeirismologia: a hola; o agnus dei; o cover; o background cognitivo; o partner;
o marchand; a autoria anônima do ghostwriter; o copy-cole e o download de arquivos reforçando
a ideia de outrem; a permanência do raciocínio em looping; o slogan reforçando ideias; a perda
do timing de falar; a manutenção do comportamento autêntico na glasnost; o feedback; os links
pensênicos; a força do rapport pela afinidade pensênica; a aderência pensênica ao Zeitgeist.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao posicionamento pessoal.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autopensenidade: sustentáculo holopensênico. Inexiste pensene neutro. Pensenes formam holopensenes.
Pensene: ação contínua. Sustentar gera responsabilidade.
Coloquiologia. Eis 10 expressões populares associadas à sustentação pensênica e holopensênica: pau da barraca; vaca de presépio; assinar embaixo; pegar carona na ideia;
quem está na chuva é para se molhar; se você for, eu vou; essa opinião vai engrossar o caldo;
estou contigo e não abro; torcer para o jacaré; por lenha na fogueira.
Citaciologia. Eis pensamento do filósofo e jornalista estadunidense Walter Lippmann
(1889–1974), o qual pode ser relacionado à falta de criticidade na sustentação pensênica: – Quando todos pensam o mesmo, ninguém está pensando.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sustentação pensênica; o holopensene pessoal
dentro do holopensene grupal; os holopensenes proexológicos; o holopensene institucional conscienciocêntrico; os homopensenes; a homopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade;
os grafopensenes; a grafopensenidade conjunta; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; a sustentação do ortopensene; a sustentação
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do patopensene; o reforço do holopensene de impaciência nas filas; a linha tênue entre a sustentação pensênica sadia e a patológica; a sustentação do campo ortopensênico acessado em atividades
conscienciológicas; a explicitação assistencial, “em cima do lance”, do campo patopensênico
acessado pelo docente em sala de aula; a discordância pensênica não explicitada pelo discente ou
pela equipe de apoio do curso, impedindo a assistência ao contexto; os bagulhos autopensênicos
sustentando holopensenes patológicos.
Fatologia: a sustentação da opinião pessoal; a sustentação da opinião alheia; o endosso
sentimental; a aproximação de realidades; a verbalização do pensene alheio; a sustentação de razões; a responsabilidade pelas consequências da omissão deficitária; a frase pensada por todos,
mas explicitada por única pessoa; a dissimulação dos autoposicionamentos verbalizados na condição de opinião de outrem; o silêncio da vítima chantageada sustentando condutas criminosas; a liderança obscura sustentada pela eminência parda; o fanatismo ideológico sustentando guerras, ditaduras e doutrinações; os ringues e rinhas sustentando a violência; a sustentação do tráfico de
drogas pelo usuário; os ganhos secundários sustentando a postura inapropriada; a sustentação da
pirataria pela compra de produtos falsificados; a codependência; o acumpliciamento; os pactos
mórbidos; a tomada de partido pelos familiares e amigos dando razão para “A” ou “B” nas separações conjugais; os gritos de guerra das torcidas organizadas; a sustentação grevista até o acordo
satisfatório; a profecia autorrealizada; o voto sustentando a política; o lema sustentando o propósito pessoal; a sustentação energética do ator até o final da gravação da propaganda de 30 segundos; o subtexto sustentando a energia na fala do ator; os abaixo-assinados; a sustentação financeira de periódico pela assinatura da publicação; a sustentação da griffe pela compra do produto;
a audiência e os patrocinadores sustentando o veículo de comunicação; as crenças centrais pessoais sustentando o comportamento; a sustentação diária de programa ao vivo em multimídia;
a sustentação da motivação; o docente sustentando o posicionamento evolutivo na itinerância
conscienciológica; a explicitação assistencial de não ditos; a preservação desleal da autoimagem
deixando o colega sustentar sozinho a difícil decisão consensuada por ambos; a intercooperação;
a sustentação da homeostase holossomática harmonizando o ambiente; a sustentação sigilosa da
assistência grupocármica; o curso Autoconscientização Assistencial da Associação ARACÊ; a sustentação financeira da Enciclopédia da Conscienciologia pelos Amigos da Enciclopédia; a sustentação íntegra dos interesses convergentes, mesmo na discordância do consensuado; o epicentrismo consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a interassistência
multidimensional; a sustentação dos trabalhos da tenepes; a sustentação da meta da instalação de
ofiex; a sustentação, pela conscin, do padrão pensênico da consciex, antiga conhecida, recém-dessomada; a diferenciação pensênica; a indiferenciação pensênica; a sustentação parafactual; a influência pensênica nos acontecimentos sincrônicos; a simulcognição; a pararrealidade; os apoios
prévios da paraprocedência; a psicofonia; a pangrafia; o monólogo psicofônico; a iscagem da
consciex a ser assistida, pela identificação e assimilação do padrão pensênico; a sustentação lúcida na psicosfera pessoal de consciex assediadora até o esclarecimento e encaminhamento; a leitura do campo energético favorecendo a identificação do agente de sustentação patopensênica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pensene-holopensene; o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo entre as duplas de trabalho; o sinergismo líder-liderado; o sinergismo emissor-receptor; o sinergismo cosmoético entre os duplistas.
Principiologia: o princípio do 1 por todos e todos por 1; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP); a aplicação criteriosa do princípio “na dúvida, abstenha-se”; o princípio da consensualidade; o princípio da inseparabilidade grupocármica; a demonstração prática do princípio da descrença (PD) sustentado pelo docente em sala de aula; o princípio “quem cala consen-
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te”; o princípio da empatia na interassistencialidade; o princípio dos alcoólicos anônimos (AA)
“só por hoje”, evidenciando a sustentabilidade, a cada dia, em abster-se da droga.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) pautando os limites interassistenciais do não acumpliciamento; os códigos de linguagem; o código duplista de Cosmoética (CDC)
qualificando as temáticas das conversas a 2; o código grupal de Cosmoética (CGC) criando mecanismos profiláticos para evitar o nivelamento consciencial por baixo.
Teoriologia: a teoria do inconsciente coletivo; a teoria da reação em cadeia.
Tecnologia: a técnica da diferenciação pensênica; a técnica da desassimilação energética lenta; a técnica da tenepes; a técnica da acareação cosmoética; a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica de confrontar conceitos opostos; as técnicas da assim e desassim;
a técnica da autexposição; a técnica do autovivenciograma evidenciando a diferença entre o fato
e a interpretação do fato; a tecnologia da Prova da Imagística mantendo a autopensenidade
focada em 1 só objeto durante 3 horas objetivando 200 correlações; a técnica da autorreflexão
de 5 horas; as tecnologias da inteligência coletiva enquanto futuro do pensamento na Era da Informática.
Voluntariologia: a constância no voluntariado conscienciológico; a sustentação da pesquisa pelo voluntário-pesquisador; a sustentação de atividades nos campi conscienciológicos por
parte do voluntário-pesquisador-residente; a não resolução dos problemas grupais no voluntariado, sustentando o não andamento de projetos interassistenciais institucionais; o trabalho voluntário na sustentação diária da tertúlia conscienciológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico
da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito placebo evidenciando a influência pensênica; o efeito cascata repetindo e sustentando padrões pensênicos; o efeito dominó incalculado, replicando holopensenes;
a cadeia de efeitos do equívoco não desfeito devido à falta de posicionamento pessoal; o efeito da
acumulação dos bons resultados sustentando a assertividade; o efeito da conexão pensênica entre
conscins e consciexes; o efeito halo da higidez pensênica possibilitando a atuação dos amparadores; o efeito defensivo das camuflagens sustentando inverdades.
Neossinapsologia: as retrossinapses sustentando holopensenes anacrônicos; a criação
de neossinapses eliminando a sustentação de holopensenes estagnadores.
Ciclologia: o ciclo ouvir-assimilar-autoposicionar-desassimilar; o ciclo autexposição-autorreflexão-autoconfrontação amadurecendo os autoposicionamentos; o ciclo vicioso autopatopensene-heteropatopensene.
Binomiologia: o binômio iniciar-sustentar; o binômio ônus-bônus; o binômio posicionamento íntimo–pronunciamento público; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação dominador-dominado; a interação docente-discente; a interação mãe-filho-sogra-nora; a interação sombria autor-ghostwriter sustentando a escrita de fachada; a interação conscin amparadora–consciex assediadora; a interação posicionamento-esclarecimento; a interação pusilanimidade-irresponsabilidade; a interação abridor de caminho–
–mantenedor do trabalho; a interação realidades-pararrealidades; a interação anticosmoética
permissiva assistido ingênuo–conscin manipuladora; a interação twitteiro-seguidor.
Crescendologia: o crescendo agente de sustentação patopensênica–agente de sustentação ortopensênica; o crescendo pensar igual à “massa”–ter opinião própria; o crescendo discernir antes–auxiliar depois; o crescendo erro sustentado–erro agravado; o crescendo evolutivo
monólogo egocêntrico–diálogo interassistencial; o crescendo intelectivo imposição-persuasão-informação; o crescendo patopensene acessado–contrapensene processado–ortopensene explicitado; o crescendo profilaxia do erro–prospecção do acerto; o crescendo refletir antes–falar
depois; o crescendo concordância irrefletida–discordância autoconsciente.
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Trinomiologia: o trinômio compreender-julgar-opinar; o trinômio erro-engano-omissão; a opção pelo trinômio erros-correções-acertos; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia;
o trinômio omissão-distorção-inverdade.
Polinomiologia: o polinômio volição-intenção-decisão-determinação-sustentação.
Antagonismologia: o antagonismo campo ortopensênico / campo patopensênico; o antagonismo concordar / discordar; o antagonismo autenticidade / inautenticidade.
Paradoxologia: o paradoxo do silêncio esclarecedor; o paradoxo de o rubor facial do
tímido explicitar a vergonha implícita de quem não queria chamar a atenção; o paradoxo do voluntário empenhado na divulgação do curso sustentar pensenicamente a impossibilidade em formar a turma; o paradoxo de o vendedor sustentar pensenicamente opinião contrária à compra do
produto ou serviço oferecido.
Politicologia: a política da boa vizinhança; a democracia pura; a assistenciocracia; a política do acobertamento; a política de sustentação da corrupção; a política do voto de cabresto;
a manutenção da cartilha do politicamente correto impedindo a intervenção assistencial; a incoerência política de o governo coibir a jogatina, mas promover jogos lotéricos, sustentando a ludopatia.
Legislogia: a lei da afinidade pensênica; a lei da atração dos afins; a lei da automordaça; a lei do silêncio autoimposto; a lei da autopensenização ininterrupta; a lei da empatia; a lei
do contágio interpessoal; as leis do contágio psicológico; as leis do contágio epidemiológico;
a lei do maior esforço aplicada à criação de empatia em prol do assistido; a lei do sinergismo do
Cosmos; a lei jornalística sobre sigilo da fonte, sustentando a credibilidade da notícia; as leis de
mecenato; a lei Rouanet sustentando o incentivo à cultura.
Fobiologia: a fobia à autexposição; a atuação da criticofobia; a existência sob o jugo do
medo da exclusão.
Sindromologia: a síndrome da “Maria vai com as outras”; o receio de enfrentar a síndrome do ninho vazio sustentando a síndrome do canguru.
Maniologia: a mania de agradar; a evitação da lalomania pelo ato de pensenizar antes de
falar; a mania do oba-oba.
Holotecologia: a pensenoteca; a gregarioteca; a convivioteca; a mimeticoteca; a comunicoteca; a socioteca; a controversioteca; a energoteca.
Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia;
a Contrapontologia; a Lateropensenologia; a Mimeticologia; a Proxemicologia; a Sinergismologia; a Criticologia; a Refutaciologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin eminência parda; a conscin dissidente; o casal incompleto; a dupla evolutiva; o grupo evolutivo; a equipe de voluntários da maxiproéxis; a conscin conivente.
Masculinologia: o agente de sustentação pensênica; o sustentador; o apoiante explícito;
o apoiador implícito; o aliado; o irmão gêmeo; o irmão siamês; o aprovador; o favorecedor;
o benfeitor; o patrocinador; o embaixador; o porta-voz; o testa de ferro; o laranja; o escada; o imitador; o ventríloquo; o fazedor de média; o bajulador; o mecenas; o amparador; o arrimo interconsciencial assistencial; o sustentáculo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista
consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o âncora; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o serenauta; o voluntário; o tocador de obra; o homem
de ação; o evoluciólogo extrafísico do grupocarma; o coautor.
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Femininologia: a agente de sustentação pensênica; a sustentadora; a apoiante explícita;
a apoiadora implícita; a aliada; a irmã gêmea; a irmã siamesa; a aprovadora; a favorecedora;
a benfeitora; a patrocinadora; a embaixatriz; a porta-voz; a testa de ferro; a laranja; a escada;
a imitadora; a ventríloqua; a fazedora de média; a bajuladora; a mecenas; a amparadora; a arrimo
interconsciencial assistencial; a sustentáculo; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a âncora; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a serenauta; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a evolucióloga extrafísica do grupocarma; a coautora.
Hominologia: o Homo sapiens sustentator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
bifrontis; o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens omniexpositor;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens proexologus; o Homo
sapiens studiosus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: agente de sustentação patopensênica = aquele mantenedor de padrão
pensênico doentio, anticosmoético ou antievolutivo; agente de sustentação ortopensênica = aquele
mantenedor de padrão pensênico sadio, cosmoético e evolutivo.
Culturologia: a autoimunidade à cultura do modismo; a autossujeição aos idiotismos
culturais; a cultura conscienciológica em implantação nas Cognópolis; a cultura da autorrenúncia ao ato de ter razão; a cultura da autossustentabilidade; a cultura da avaliação sistemática
das realidades; a cultura da barganha para não entrar em conflito ideológico; a cultura da heterocrítica interassistencial; a cultura da hipocrisia; a cultura da interdependência consciencial;
a cultura da mediocridade; a cultura do diálogo; a evitação da cultura retrógrada do “deixa como está para ver como fica”; a cultura patológica do “manda quem pode, obedece quem tem
juízo”; a cultura acomodativa do “sempre foi assim, não tem jeito mesmo”; a cultura espúria do
“todo mundo faz”; a cultura familiar pseudofraterna da codependência; a sustentação da cultura
da impunidade banalizando a criminalidade.
Interassistenciologia. Em conformidade com a Autopensenologia, eis, por exemplo, na
ordem alfabética, 3 formas pelas quais o agente de sustentação pensênica pode manifestar-se:
1. Concordância patológica: acessar pensenes patológicos e afinizar-se com eles, reforçando o padrão nosográfico, devido à ausência de higidez pensênica e / ou falta de isenção.
2. Contraposição ao patológico: assimilar pensenes patológicos, sem se contaminar,
e fazer o contraponto por meio do padrão autopensênico saudável, promovendo interassistência.
3. Potencialização homeostática: acessar padrões pensênicos sadios e potencializá-los
com o autopensene hígido.
Taxologia. No tocante à Comunicologia, a manifestação do agente de sustentação pensênica pode ser classificada em 2 tipos, apresentados na ordem alfabética:
1. Explícito: quando a conscin expressa os pensenes claramente de modo verbal ou gestual. Nesta condição, o agente de sustentação pensênica é facilmente identificado.
2. Implícito: quando a conscin posicionada silencia ou cala, não expressando os pensenes publicamente. A identificação do agente de sustentação pensênica nesta condição exige parapercepção mais acurada.

Enciclopédia da Conscienciologia

554

Duplologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 2 tipos
de repercussões proexológicas passíveis de ocorrer entre duplistas:
1. Aceleração. Quando os componentes da dupla evolutiva atuam na condição de agente
de sustentação ortopensênica, a história pessoal de ambos se acelera e alavanca a proéxis a 2.
2. Dificultação. Quando 1 dos parceiros ou ambos atuam na condição de agente de sustentação patopensênica, as recins individuais e do casal podem ser dificultadas.
Grupocarmologia. Pela Conviviologia, a retirada da “canga do pescoço” por parte da
conscin até então sustentadora pensênica da opinião de outrem nos contextos grupais, pode propiciar autolibertação do subjugado e a heteroliberação do subjugador.
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 o agente de sustentação pensênica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens, interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Apoiante: Conviviologia; Neutro.
04. Ato de pensenizar: Autopensenologia; Neutro.
05. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
06. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
07. Autopensenização vigorosa: Autopensenologia; Homeostático.
08. Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
09. Indução interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
10. Maxidissidente coadjutor: Evoluciologia; Homeostático.
11. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Parceiro ideal: Duplologia; Homeostático.
13. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
14. Sustentação do erro: Parapatologia; Nosográfico.
15. Sustentação factual: Argumentologia; Homeostático.

A SUSTENTAÇÃO ORTOPENSÊNICA OU PATOPENSÊNICA
É SEMPRE ESCOLHA DA CONSCIN, DEFININDO A PRÓPRIA CONDIÇÃO DE ASSISTIR OU SER ASSISTIDA NOS
CONTEXTOS INTERASSISTENCIAIS MULTIDIMENSIONAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se percebe atuando ao modo de agente de sustentação pensênica? Em qual padrão? Você sustenta holopensenes patológicos ou sadios?
Filmografia Específica:
1. À Primeira Vista. Título Original: At First Sight. País: EUA. Data: 1999. Duração: 128 min. Gênero:
Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Irwyn Winkler. Elenco: Kelly McGillis; Val
Kimer; Mira Sorvino; Bruce Davison; Steven Weber; Ken Howard; & Nathan Lane. Produção: Rob Cowan; & Irwin
Winkler. Roteiro: Steve Levitt; Irwin Winkler; & Rob Cowan. Embasado em livro de Oliver Sacks. Fotografia: John
Seale. Música: Mark Isham. Figurino: John A. Dunn. Estúdio: MGM. Distribuidora: MGM; & UIP. Outros dados:
Embasado em “To See and Not See” de Oliver Sacks. Sinopse: Depois de ter ficado cego acidentalmente durante a infância, Vigil (Val Kilmer), convive com a deficiência, sendo criado e protegido pela irmã mais velha, sentindo-se útil cuidando do irmão. Vigil conhece Amy (Mira Sorvino) e ambos se apaixonam. Surge a esperança, através de novo tratamento
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experimental. Virgil é operado com sucesso. Ele recomeçará tudo de novo, reaprendendo a enxergar a luz do dia e nova
maneira de viver.
2. Melhor é Impossível. Título Original: As Good as it Gets. País: EUA. Data: 1997. Duração: 139 min.
Gênero: Comédia; & Drama. Idade: 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Francês; Inglês;
& Português (em DVD). Direção: James L. Brooks. Elenco: Jack Nicholson; Helen Hunt; Greg Kinnear; Cuba Gooding
Jr.; Skeet Ulrich; Shirley Knight; Rosso Bleckner; Bibi Osterwald; Lupe Ontiveros; & Yeradley Smith. Produção: James
L. Brooks; Bridget Johnson; & Kristi Zea. Desenho de Produção: Bill Brzeski. Direção de Arte: Philip Toolin.
História: Mark Andrus. Roteiro: Mark Andrus; & James L. Brooks. Fotografia: John Bailey. Música: Hans Zimmer;
Peter Blakeley; Walter Coleman; Lewis Lebish; Judith Owens; Lover Patterson; Heitor Pereira; & Jane Siberry. Montagem: Richard Marks. Cenografia: Clay A. Griffith. Efeitos Especiais: Buena Vista Imaging; Caliban Filmworks;
& Sony Pictures Imageworks. Companhia: TriStar Pictures; & Gracie Films. Outros dados: Embasado em história de
Mark Andrus. Vencedor do Oscar 1997 Melhor Ator (Jack Nicholson); & Melhor Atriz (Helen Hunt). Vencedor de 3 Globos de Ouro. Sinopse: Amargo e implicante nas relações pessoais, escritor começa a se transformar por meio da convivência com sofrida e meiga garçonete. Melvin Udall (Jack Nicholson) sofre de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)
e aliado à misantropia, isola-se dos vizinhos e de qualquer outra pessoa. Melvin come todos os dias na mesma mesa do
mesmo restaurante. Interessa-se pela garçonete Carol Connelly (Helen Hunt), a única funcionária capaz de tolerar o comportamento abusivo. Carol ocupa o tempo, quase na totalidade, com a enfermidade do filho. Entra em crise diante da possível cura do mesmo, questionando-se qual objetivo terá na vida a partir da cura iminente.
3. Mr. Holland, um Adorável Professor. Título Original: Mr. Holland´s Opus. País: EUA. Data: 1995.
Duração: 140 min. Gênero: Drama. Idade: (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Stephen Herek.
Elenco: Richard Dreyfuss; Glenne Headly; Olympia Dukakis; William H. Macy; Alicia Witt; Terrence Howard; Jay
Thomas; & Eric Michael Cole. Produção: Ted Field; Micheal Nolin; & Robert W. Cort. Roteiro: Patrick Sheane.
Fotografia: Oliver Wood. Música: Micheal Kamen. Edição: Trudy Ship Woods. Estúdio: Flashstar. Companhia: Hollywood Pictures; Interscope Communications; & PolyGram Filmed Entertainment. Distribuidora: Buena Vista Pictures;
Gativideo; Lider Films S. A.; & Sogepaq. Sinopse: Em 1964, o jovem compositor Glenn Holland (Richard Dreyfuss)
decide começar a lecionar para ter mais dinheiro e assim se dedicar a compor sinfonia. Inicialmente os alunos têm grande
dificuldade em interessar-se pela música. As coisas se complicam ainda mais quando a esposa (Glenne Headly) dá luz ao
filho do casal e mais tarde vem a descobrir a surdez da criança. Para poder financiar os estudos especiais e o tratamento do
filho, envolve-se cada vez mais com a escola e os alunos, deixando de lado o sonho de se tornar o grande compositor. Mr.
Holland resolve dar a grande virada: organiza o concerto para deficientes auditivos. O show só acontece porque Holland é
o grande incentivador dos alunos. Passados 30 anos, lecionando no mesmo colégio, grande decepção o aguarda.
Bibliografia Específica:
01. Arakaki, Kátia; Antibagulhismo Autoral; Artigo; Scriptor, Revista; Anuário; Ano 2, N. 2; 1 E-mail; 26
enus.; 1 minicurrículo; 1 questionário; 1 tab; 1 nota; 78 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia
(UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR, 2011; páginas 19 a 49.
02. Athayde, Greice; et al.; A Dinâmica Docente na Conscienciologia Aplicada; Artigo; Anais da III Jornada de Educação Conscienciológica; Journal of Conscientiology; Trimestral; Vol. 7; N. 28; 2-S; International Academy
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London; May, 2005; páginas 353 a 362.
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IMOBILIÁRIO INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O agente imobiliário interassistencial é a conscin lúcida, homem ou mulher, na condição de agenciador ou intermediário durante negociação de bens imóveis entre comprador e vendedor, aplicando a teática profissional, pautada pela Cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra agente vem do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu no
Século XV. A palavra imobiliário deriva do idioma Francês, imobilier, de immobil, e este de mobile, derivado do idioma Latim, mobilis, “móvel; que se move”. Apareceu no Século XIX. O prefixo inter provém igualmente do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”.
O vocábulo assistência procede também do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”,
e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do
leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Corretor imobilário cosmoético. 2. Agenciador imobiliário interassistencial. 3. Intermediário de venda de imóveis assistencial.
Neologia. As duas expressões compostas agente imobiliário interassistencial jejuno
e agente imobiliário interassistencial veterano são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Corretor imobiliário anticosmoético. 2. Pseudocorretor imobiliário.
3. Falso corretor de imóveis.
Estrangeirismologia: o solution provider; o freelancer; o factotum; a expertise; o soft
sell; os ganhos fifty-fifty; o overprice.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização da interassistência nas transações imobiliárias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal catalítico da interassistencialidade na intermediação imobiliária; o holopensene pessoal da convivialidade harmônica; o holopensene pessoal da
heterassistência; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os harmonosenes; a harmonopensenidade; os autopensenes focados na interassistência.
Fatologia: a captação do imóvel; a divulgação do imóvel; a verificação da documentação do imóvel; a mediação imobiliária com diligência e prudência; a base intrafísica; a dinâmica
das interrelações; o papel da força presencial; a sociabilidade sadia; a vocação para a liderança;
a evitação do bolsão conservantista; o acerto grupocármico; o descarte de intencionalidades egoicas; o empenho no acolhimento assistencial; a tranquilidade íntima de agir apropriadamente;
o embasamento comercial cosmoético; os procedimentos adequados na negociação; o ato de perder para ganhar; a reeducação profissional; a qualificação do agente imobiliário interassistencial
ampliando a própria teática; a evitação de procedimentos antievolutivos; o ato de admitir os próprios erros; o ato de não repetir os mesmos erros; a flexibilidade durante a negociação; as falácias
aliciadoras; a carga da convivialidade com os colegas de profissão; as hostilidades; a autocorrupção; a máscara social; a complexidade da venda de imóvel; a autavaliação do saldo perante o caso; a tentativa de reconciliação como primeira ação; a mediação; a profilaxia da conflituosidade;
o arrependimento do comprador ou do vendedor; a manipulação; a mentira impositiva; o comitê
de compra; a ajuda para a consolidação da residência proexogênica; a maior qualidade de vida aos
interessados; a viabilização do habitat tenepessista.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desassédio enquanto prática diuturna; as assimilações energéticas
inevitáveis; o incremento da autoparaperceptibilidade na manutenção da interassistencialidade;
a assistencialidade parageográfica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interassistencial agente imobiliário–vendedor–comprador visando o consenso entre as partes; o sinergismo evolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo paradigma consciencial–posicionamento cosmoético–prioridades evolutivas–ações interassistenciais.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; o princípio dos ganhos evolutivos;
o princípio da busca do melhor para todos; o princípio da interdependência; o princípio da profilaxia dos conflitos; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio da economia de males; o princípio do compartilhamento das responsabilidades.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução grupal das consciências; a teoria do autodiscernimento multidimensional; a teoria das verdades relativas de ponta (verpons); a teoria da reação
em cadeia.
Tecnologia: as técnicas de corretagem; a evitação da técnica da “empurroterapia” de
vendas; o domínio de habilidades técnicas e interpessoais no processo de venda; as técnicas da
autavaliação realista; as técnicas energéticas; as técnicas interassistenciais; a técnica do anonimato assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito pacificador do acordo ganha-ganha entre os envolvidos na negociação; os efeitos interassistenciais imediatos e mediatos da intermediação imobiliária; os efeitos
nocivos das omissões deficitárias; o efeito esclarecedor das argumentações cosmoéticas.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas no exercício profissional teático de agente imobiliário assistencial; as neoideias geradoras de neossinapses aos envolvidos no processo.
Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica.
Enumerologia: o estilo pessoal; o papel social; a facilitação do diálogo; a promoção de
consensos; a profilaxia de conflitos; a harmonização entre as partes; a finalização do processo de
compra e venda.
Binomiologia: o binômio direitos-deveres; o binômio empatia-sociabilidade; o binômio
exigências-concessões; o binômio direito-paradireito; o binômio líder-liderado.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação ação-reação;
a interação causa-efeito; a interação necessidades mútuas–respeito mútuo.
Crescendologia: o crescendo valores éticos intrafísicos–valores cosmoéticos multidimensionais; o crescendo generosidade financeira–generosidade tarística; o crescendo fechadismo consciencial–abertismo consciencial.
Trinomiologia: o trinômio observação acurada–escuta técnica–intervenção precisa;
o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio iniciativa-desenvolvimento-acabativa; o trinômio
autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinômio pensamento-sentimento-energia.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intencionalidade-discernimento-autorganização;
o polinômio concessões-oportunidades-reposicionamentos-reconciliações; a auto e heterochecagem relativas ao polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
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Antagonismologia: o antagonismo altruísmo / egoísmo; o antagonismo autocrítica / heterocrítica; o antagonismo responsabilidade / irresponsabilidade; o antagonismo proéxis policármica / interesses egocêntricos; o antagonismo amparo / assédio.
Paradoxologia: o paradoxo perda financeira–ganho evolutivo; o paradoxo autoconsciência máxima–tempo consciencial mínimo.
Politicologia: a interassistenciocracia; a democracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a parassociocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do retorno; a lei da empatia; a lei do
contágio interpessoal; as leis do contágio psicológico; as leis do direito intrafísico.
Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a reconciliofilia; a reciclofilia;
a sociofilia; a comunicofilia.
Fobiologia: a fobia à autexposição; a criticofobia; a neofobia; a xenofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da inseguranca;
a síndrome da mediocrização; a síndrome da “Maria vai com as outras”; a síndrome do bomzinho.
Holotecologia: a convivioteca; a pacificoteca; a coerencioteca; a interassistencioteca;
a comunicoteca; a argumentoteca; a energeticoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Argumentologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Paradireitologia; a Autocriticologia; a Tenepessologia; a Verbaciologia; a Organizaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin bifronte; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin interprisioneira; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o agente imobiliário interassistencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo;
o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor
consciente; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo;
o voluntário; o professor de Conscienciologia; o tocador de obra; o homem de ação; o heteroperdoador; o autoimperdoador.
Femininologia: a agente de imóveis interassistencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga;
a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora
consciente; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa;
a voluntária; a professora de Conscienciologia; a tocadora de obra; a mulher de ação; a heteroperdoadora; a autoimperdoadora.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens communicologus;
o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus;
o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens pacificus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: agente imobiliário interassistencial jejuno = a conscin bem intencionada,
novata na profissão de intermediadora em compra e venda de imóveis; agente imobiliário interassistencial veterano = a conscin cosmoética assistencial, experiente na profissão de intermediadora
de transações imobiliárias.
Culturologia: a cultura da impunidade; a substituição da cultura da defesa dos interesses do cliente pela cultura da interassistencialidade cosmoética; a cultura da pacificação interconsciencial; a cultura da autonomia consciencial.
Caracterologia. Conforme a Conscienciometrologia, eis, na ordem crescente de interassistencialidade, 3 classificações para a prática da intermediação imobiliária, a serem estudadas pela conscin lúcida:
1. Assediadora: pautada por pretensões e ações anticosmoéticas, mentiras e má-fé; induz ao descumprimento da lei, auxiliando na fraude de documentos; tende à negociação sob pressão; não atende os clientes no pós-venda; visa unicamente o próprio ganho financeiro, podendo
gerar ou aprofundar interprisões grupocármicas.
2. Amaurótica: caracterizada pela ausência da visão de conjunto; promove a defesa intransigente dos interesses do cliente; induz a outra parte a erro de avaliação e prejuízo, mesmo
bem-intencionado; visa somente o lucro pessoal e do cliente, causando, ingenuamente, prejuízos
evolutivos a ambos.
3. Interassistencial: apoiada na busca da compreensão cosmovisiológica; esclarece as
partes envolvidas apresentando os detalhes referentes ao imóvel; auxilia na concretização do melhor negócio para todos; visa o desassédio e a interassistencialidade, priorizando a reeducação
consciencial.
Diagnóstico. Atualmente (Ano-base: 2015), a maioria dos corretores imobiliários atuam
na condição de guias-amauróticos e, não raro, assediadores.
Prognóstico. A especialização na prática da intermediação imobiliária e a teática interassistencial podem conduzir o agente imobiliário a atuar na condição de amparador intrafísico, com
ações ou omissões superavitárias, visando o melhor para todos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciólogia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o agente imobiliário interassistencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Advocacia interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Agente desencadeador: Evoluciologia; Homeostático.
04. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
05. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Autopostura viciada: Etologia; Nosográfico.
07. Base intrafísica: Projeciologia; Neutro.
08. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
09. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
10. Desambição carreirística: Proexologia; Homeostático.
11. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
12. Mediador: Conflitologia; Homeostático.
13. Paradoxo da esperteza: Cosmoeticologia; Nosográfico.
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14. Personalismo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.

A INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA COSMOÉTICA SE INSERE
DENTRE AS MAIS PRIVILEGIADAS OPORTUNIDADES INTERASSISTENCIAIS, SENDO CONJUNTURA ÍMPAR PARA
REALIZAR ACERTOS GRUPOCÁRMICOS MULTIMILENARES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera factível a intermediação imobiliária
interassistencial? Já refletiu sobre a atuação do agente imobiliário cosmoético no contexto da interassistência?
Bibliografia Específica:
1. Lindenberg Filho, Sylvio de Campos; Guia Prático do Corretor de Imóveis; pref. Enio Pricladnitzki; 180
p.; 11 caps.; 1 E-mail; 35 enus.; 4 esquemas; 2 fluxogramas; 1 gráf.; 3 formulários; 1 foto; 13 ilus.; 1 mapa; 1 micro-biografia; 1 organograma; 1 questionário; 1 website;14 tabs; 43 refs.; 11 anexos; 24 x 17 cm; br.; 10ª Ed.; Editora Atlas; São
Paulo, SP. 2012; páginas 7 a 161.
2. Travassos, Ari: Corretagem de Imóveis de A a Z; apres. João Teodoro da Silva; revisora Vera Valverde;
VIII + 126 p. ;1 E-mail; 1 foto; 1 ilus.; 1 microbiografia; 1 website; glos 598 termos posf.; 23 x 16 cm; br; Qualitymark
Editora; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 3 a 121.
3. Idem; É assim que se faz…: Compra e Venda de Imóveis; revisora Vera Valverde; 190 p.; 50 caps.; 1 E-mail;
12 enus; 1 foto; 1 microbiografia; 1 website; 16 anexos; 23 x 16 cm; br.; All Print Editora; São Paulo, SP; 2008; páginas
35, 36, 42 e 44 a 53.
4. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia;100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
132, 133, 152 e 153.
5. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 243 e 651.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 664, 665 e 719.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 389 e 396.
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AGENTE PÚBLICO COSMOÉTICO
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O agente público cosmoético é a conscin incorruptível, homem ou mulher,
no exercício de função estatal, a qualquer título, permanente ou transitória, política ou administrativa, agindo de acordo com a ética cósmica (Cosmoeticologia), cuja moral transcende os valores
da Sociedade Intrafísica (Socin).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agente deriva do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu no
Século XV. O vocábulo público procede também do idioma Latim, publicus, “concernente ao público; do público; que é de interesse; bem; utilidade do público; que é propriedade pública”. Apareceu no Século XIII. O termo cosmos provém do idioma Grego, kósmos, “ordem, organização;
mundo, universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo deriva também do idioma
Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra ética procede do idioma Latim, ethica, “ética, moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e esta do idioma
Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Agente público incorruptível. 2. Representante estatal cosmoético.
3. Preposto estatal incorruptível. 4. Agente estatal probo.
Neologia. As 4 expressões compostas agente público cosmoético, miniagente público
cosmoético, maxiagente público cosmoético e megaagente público cosmoético são neologismos
técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 01. Agente público corrupto. 02. Representante estatal corruptível.
03. Mandatário do Estado anticosmoético. 04. Agente particular cosmoético. 05. Agente privado corrupto. 06. Empresário cosmoético. 07. Trabalhador informal cosmoético. 08. Agente
estatal ímprobo. 09. Representante anticosmoético do governo. 10. Agente público subornável.
Estrangeirismologia: a accountability administrativa e política; probity in governance;
o benchmarking a ser seguido pelos demais agentes públicos; o downsizing da corrupção; a expertise na realização da tares; a expressão ab uno discant omnes; a corruptio optimi pessima.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à vivência da incorruptibilidade pessoal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cosmoética:
incorruptibilidade consciencial. Cosmoética: dignidade política.
Coloquiologia: a agulha no palheiro; o fim à vista grossa; o pau-para-toda-obra.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os lucidopensenes; a melhoria da política e do serviço público a partir da lucidopensenidade; o holopensene da corrupção obnubilando
a consciência; a autopensenidade no contrafluxo do holopensene da corrupção; os reciclopensenes; a reciclopensenidade, a manutenção da higidez pensênica; os neopensenes renovando as repartições públicas; a neopensenidade cosmoética.
Fatologia: o exemplarismo pessoal cosmoético; a probidade moral e administrativa;
o combate à corrupção; a eficiência, a eficácia e a efetividade no emprego das receitas públicas;
as licitações realizadas com isonomia; o ato de impugnar o direcionamento da contratação; a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública; o ato de dizer não ao tráfico de
influência; os agentes públicos investigando o maior esquema de corrupção da História do Brasil;
a operação Lava Jato, investigando a lavagem de dinheiro no valor de bilhões de reais (Ano-base:
2015); as forças-tarefa dos órgãos de controle no contrafluxo à corrupção; a transparência
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e o controle dos gastos públicos; o emprego com parcimônia dos recursos municipais escassos na
saúde e na educação realizados pelo prefeito probo; a doação de salários e defesa da política do
voluntariado pelo vereador íntegro; a postura dos juízes federais realizando a diferença nos julgamentos dos maiores crimes de corrupção do país; o contingente militar brasileiro no Haiti, à frente da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU); as universidades públicas mantendo pesquisadores dedicados a novas descobertas científicas úteis; os auditores do Tribunal de
Contas da União (TCU) apresentando, em congressos internacionais, mecanismos para detecção
de fraude em licitações públicas; os médicos do Sistema Único de Saúde (SUS); a presteza e fraternidade no atendimento à saúde da população carente; o fato de o agente público poder estar na
condição de infiltrado cosmoético; o preço da tares exercida no centro da corrupção; a defesa do
desarmamento e da pacificação mundial mediante posturas antibelicistas; a inteligência evolutiva
(IE) aplicada com diplomacia na solução dos conflitos; o abertismo consciencial e a hiperacuidade otimizando as atitudes pró-proéxis; a recomposição grupocármica; a incorruptibilidade pessoal; o estilo irreprensível e o autodiscernimento implicando a melhoria do saldo da Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a desassim; a equipe extrafísica encapsulando o agente público cosmoético em ambientes altamente entrópicos; a viabilização multidimensional da consecução da
proéxis; os insights dos amparadores extrafísicos de função; a força presencial; o taquipsiquismo;
a tridotação da consciência; as projeções lúcidas (PL); os extrapolacionismos parapsíquicos;
o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático norteando a conduta cosmoética do agente público;
a conexão com as Centrais Extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmoético agente político–administrador público; o sinergismo assistencialidade-oportunidade; o sinergismo poder-responsabilidade; o sinergismo
força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo proéxis individual–proéxis grupal.
Principiologia: o princípio da cosmoética pessoal; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da isonomia; o princípio da legalidade; o princípio da razoabilidade,
o princípio da impessoalidade; o princípio da moralidade; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) transcendendo os códigos de Ética
dos Profissionais das Administrações Públicas.
Teoriologia: a teoria do megafoco proexológico no esforço à dissolução do holopensene
nosográfico predominante no Estado para a recomposição grupocármica.
Tecnologia: a técnica do EV; a técnica da desassim; as técnicas projetivas; a técnica da
tenepes; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica “se alguém fez melhor, eu também
posso”; a técnica da autoconscienciometria por meio do Conscienciograma promovendo as recins e as recéxis.
Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia praticando tares em alto nível
e oferecendo o exemplarismo pessoal como profilaxia à corrupção; o paravoluntariado interassistencial da conscin tenepessista confluindo para a reparação grupocármica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia.
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Efeitologia: o corte do efeito dominó da anticosmoeticidade; o efeito conta-gotas do
exemplarismo nas repartições públicas; o efeito dos controles interno e externo na melhoria das
contas públicas; o efeito das fiscalizações dos Tribunais de Contas na melhoria da qualidade
e na redução do sobrepreço das obras públicas; o efeito das novas descobertas científicas no desenvolvimento mundial; o efeito das missões de paz a cargo da ONU; o efeito das autorreciclagens na melhoria dos ambientes.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das paraneossinapses inatas desenvolvidas no Curso Intermissivo; as neossinapses geradas pelas projeções lúcidas; os extrapolacionismos de desperticidade gerando neossinapses e permitindo a promoção da automegaeuforização.
Ciclologia: o ciclo autopesquisa-recex-recin; o ciclo proéxis-compléxis-intermissão;
o ciclo período eleitoral–gestão–prestação de contas.
Enumerologia: o contrafluxo à corrupção governamental; o megaesforço da tares nas
repartições públicas; a probidade administrativa; o exercício do poder com ponderação; a vivência da incorruptibilidade com exemplarismo; o ato de dizer “não” aos acumpliciamentos anticosmoéticos; a profissionalização traforista do Estado.
Binomiologia: o binômio (dupla) assistente–amparador de função; o binômio improvisação-taquipsiquismo; o binômio governo-Baratrosfera; o binômio EV-encapsulamento; o binômio assistência-evolução.
Interaciologia: a interação maior esforço pessoal–amparo extrafísico; a interação erudição–desassédio mentalsomático; a interação Cosmoética-reurbanização.
Crescendologia: o crescendo amparo de tenepes–amparo de ofiex; o crescendo interprisão–recomposição grupocármica; o crescendo euforin-primener-cipriene; o crescendo assediador-assistente; o crescendo Estado Patrimonialista–Estado Burocrático–Estado Gerencial;
o crescendo guerras–política antiarmamentista–pacificação mundial.
Trinomiologia: o trinômio eficiência-eficácia-efetividade; o trinômio comunicabilidade-liderança-parapsiquismo; o trinômio autoridade moral–epicentrismo–liderança; o trinômio saúde–educação–dignidade da pessoa humana; o trinômio força-coragem-determinação.
Polinomiologia: o polinômio incorruptibilidade pessoal–probidade administrativa–
–exemplarismo–tares; o polinômio escassez-economicidade-assertividade-precisão-moralidade;
o descarte do polinômio corrupção–insaciedade–obnubilação consciencial–assédio.
Antagonismologia: o antagonismo Ponerologia / Cosmoética; o antagonismo força presencial / ausência energética; o antagonismo consréu / intermissivista; o antagonismo nepotismo
/ concurso público.
Paradoxologia: o paradoxo de o agente dotado de Cosmoética poder ter interprisão
com o Estado; o paradoxo de a microminoria cosmoética manter a higidez pensênica mesmo
imersa no holopensene da corrupção; o paradoxo do militar pacifista; o paradoxo da pressão
política pela renúncia do honesto.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a paradireitocracia;
a democracia; a exemplocracia; as políticas antibelicistas.
Legislogia: a lei do maior esforço no movimento inverso à corrupção; a lei da prevalência da Cosmoética; as leis do direito intrafísico; as paraleis norteadoras da proéxis.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a autocriticofilia; a evoluciofilia; a proexofilia; a neofilia;
a sociofilia; a assistenciofilia; a recexofilia; a recinofilia.
Fobiologia: a superação da assistenciofobia; o afastamento da proexofobia; a eliminação
da cosmoeticofobia; a evitação dos acumpliciamentos anticosmoéticos decorrentes da fobia do ato
de dizer não ao grupo; a eliminação das fobias sabotadoras das recins e recéxis.
Sindromologia: a superação da síndrome do estrangeiro (SEST); a evitação da síndrome da robéxis; a profilaxia da síndrome do diploma; a profilaxia da síndrome do desviacionismo;
a eliminação da síndrome de burnout; a remissão da síndrome da manipulação; a evitação quanto
à síndrome da Maria vai com as outras.
Maniologia: a profilaxia da egomania; o combate à narcisomania; a evitação da mania
de riqueza; a eliminação da mania de poder; a superação da mania de controle; a profilaxia à mania de segurança; a remissão da mania de levar vantagem em tudo.
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Mitologia: a desconstrução do mito de todo agente público ser corrupto; o descarte do
mito de todo agente estatal só querer “mamar nas tetas do governo”; o abandono do mito do
bom selvagem, defendido por Rosseau (1712–1778), de todo homem nascer bom, mas a sociedade o corromper.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a intermissioteca; a invexoteca; a recexoteca; a discernimentoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Homeostaticologia; a Autodiscernimentologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Parapoliticologia; a Paradireitologia; a Autodeterminologia; a Proexologia; a Invexologia; a Recexologia;
a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pública; a conscin política; a conscin militar; a conscin lúcida;
a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente público cosmoético; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista;
o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a agente pública cosmoética; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens benevolens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens megagestor; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniagente público cosmoético = a conscin mantenedora da ortointenção, no exercício de função estatal, procurando conciliar a vivência intrafísica à multidimensionalidade; maxiagente público cosmoético = conscin mantenedora da ortointenção, voluntária da
Conscienciologia, exercendo função estatal e trabalhando em parceria com amparador extrafísico
de função; megaagente público cosmoético = o tenepessista veterano, no exercício de função estatal, teático no parapsiquismo lúcido, produzindo gescons e atuando em conjunto com a equipe de
amparadores extrafísicos.
Culturologia: a cultura da anticorrupção; a cultura do antidesperdício; a cultura conscienciológica; a cultura da “não violência”; a cultura universalista.
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Categoriologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
15 categorias de agentes públicos, homens e mulheres, cujo poder oferecido pelo cargo constitui
grande desafio quanto à manutenção da cosmoética:
01. Auditores de controle externo: fiscalizando a correta aplicação dos recursos públicos.
02. Auditores fiscais: fiscalizando a arrecadação de receitas tributárias e combatendo
a sonegação fiscal.
03. Delegados de polícia: solucionando diversos tipos de crimes.
04. Deputados federais, estaduais e distritais: priorizando a aprovação de leis favoráveis ao eleitorado.
05. Governadores: chefiando o poder executivo dos estados.
06. Magistrados: zelando pelo cumprimento das leis.
07. Membros da carreira diplomática: representando o país no exterior.
08. Membros do Ministério Público: defendendo os interesses da coletividade.
09. Ministros de Estado: assessorando o chefe do poder executivo no exercício do
mandato.
10. Ministros dos Tribunais Superiores: correspondendo aos órgãos máximos e últimas instâncias recursais do Poder Judiciário.
11. Ministros e Conselheiros de Tribunais de Contas: julgando as contas dos administradores públicos e emitindo parecer prévio das contas dos respectivos chefes do poder executivo.
12. Oficiais Generais das Forças Armadas: representando as patentes mais altas dos
militares.
13. Presidente da República: chefiando o governo do país.
14. Presidente do Banco Central: tomando decisões sensíveis capazes de afetar toda
a economia do país, inclusive internacionalmente.
15. Senadores: representando os estados no Congresso Nacional.
Tabelologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem funcional, 10 variáveis conscienciométricas qualificadas mediante o confronto de trafores do agente público cosmoético com trafares do agente público anticosmoético:
Tabela – Confronto Agente Público Cosmoético / Agente Público Anticosmoético
Nos

Variáveis
Conscienciométricas

Trafor
Emprego otimizado do
soma
Exteriorização sadia de
energias conscienciais
Monopólio do cérebro
racional

Trafar

01.

Somaticidade

02.

Energeticidade

03.

Antiemocionalidade

04.

Criatividade

Genialidade homeostática

05.

Sociabilidade

Epicentrismo consciencial

06.

Comunicabilidade

Argumentação tarística

Monopólio do subcérebro
abdominal
Genialidade arquicriminosa
consciente
Tirania na liderança
profissional
Manipulação das massas

07.

Prioridade

Proéxis

Robéxis

08.

Autocriticidade

Autocoerência

Autocorrupção

09.

Consciencialidade

Hibridismo evolutivo

Automimeses dispensáveis

10.

Universalidade

Maxifraternidade

Sectarismo

Sedentarismo
Vampirismo bionergético
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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 o agente público cosmoético, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Algema de ouro: Desviaciologia; Nosográfico.
03. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autoconvicção proexológica: Proexologia; Homeostático.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Curupira: Politicologia; Nosográfico.
08. Dependência indireta: Conviviologia; Neutro.
09. Ego político cosmoético: Parapoliticologia; Homeostático.
10. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Poder: Politicologia; Neutro.
12. Poder judiciário: Direitologia; Neutro.
13. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Publícola: Politicologia; Nosográfico.
15. Servidor público: Administrativologia; Neutro.

O ACESSO AO PODER É PROVA DE FOGO À COSMOÉTICA DA CONSCIN. A TEÁTICA DA INCORRUPTIBILIDADE
E O EXEMPLARISMO PODEM LEVAR O AGENTE PÚBLICO
À RECOMPOSIÇÃO GRUPOCÁRMICA E AO COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a existência de agentes públicos cosmoéticos ex-alunos de Curso Intermissivo? Considera, no futuro, a hipótese de se reduzir a corrupção
dos governos pelo exemplarismo e pela tares na atuação conjunta de agentes públicos cosmoéticos e equipex?
Bibliografia Específica:
1. Di Pietro, Maria Sylvia Zanella; Direito Administrativo; 963 p; 19 caps.; 146 seções; 24,5 x 17,5 x 5 cm;
br.; 27a Ed.; Atlas; São Paulo, SP; 2014; páginas 596 a 604.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 38 a 42.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 150.
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AGENTE

RETROCOGNITIVO
(INVEXOLOGIA)

INATO

I. Conformática
Definologia. O agente retrocognitivo inato é a jovem, ou o rapaz, ex-aluno de Curso Intermissivo pré-ressomático, recente, vivenciando a técnica da inversão existencial (invéxis), aplicando todo o cabedal do aprendizado haurido no dia a dia intrafísico, diuturno, sendo, ao mesmo
tempo, capaz de desencadear, tão somente com a própria força presencial e o holopensene pessoal, as recordações dos mesmos estudos intermissivos em outras conscins do grupo evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agente vem do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu no
Século XV. O elemento de composição retro, deriva também do idioma Latim, retro, “por detrás,
atrás”. Apareceu no mesmo Século XV. A palavra cognitivo procede igualmente do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; saber;
tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873. O vocábulo retrocognição apareceu em
1901. O termo inato provém do idioma Latim, innatus, “nascido em ou sobre; natural; congênito”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Agente catalítico da evolução. 2. Mediador retrocognitivo. 3. Inversor autoconsciente. 4. Inversora autoconsciente. 5. Dinamizador das autorretrocognições. 6. Catalisador proexológico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo agência:
agenceio; agenciação; agenciadeira; agenciada; agenciado; agenciador; agenciamento; agenciar; agenciário; agencioso; agente; agentivo.
Neologia. As 4 expressões compostas agente retrocognitivo inato, agente retrocognitivo
inato inversor, agente retrocognitivo inato ofiexista e agente retrocognitivo inato desperto são
neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Conscin geneticamente amnéstica. 2. Conscin sem Curso Intermissivo. 3. Reciclante existencial. 4. Consréu ressomada.
Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o upgrade retrocognitivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das autorretrocognições sadias.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Ocorrem
autorrevivências intermissivas. Paragenética: pedigree multimilenar.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal retrocognitivo; os retropensenes; a retropensenidade.
Fatologia: a inversão existencial; a inteligência evolutiva; a Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a catálise evolutiva; a ASSINVÉXIS.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os Cursos Intermissivos.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal; o princípio da autorrecuperação
de cons magnos; o princípio do menos doente reeducar o mais doente.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta do inversor
existencial.
Teoriologia: a teoria das verdades relativas de ponta da Conscienciologia Extrafísica.
Tecnologia: a técnica da invéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Mnemossomatologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia.
Efeitologia: os efeitos progressivos do primado da inteligência evolutiva (IE); os efeitos
sadios e contagiantes do holopensene mais homeostático.
Neossinapsologia: o afloramento das neossinapses em neopatamar heurístico.
Ciclologia: o ciclo de retrocognições úteis; o ciclo de heterodespertamentos proexológicos.
Binomiologia: o binômio Paragenética-Genética; o binômio Imagística-Imagética; o binômio lucidez-retrocognição; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio inversor-reciclante.
Interaciologia: a interação holomemória-intermissão.
Crescendologia: o crescendo planejamento extrafísico–realização intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio avaliar-informar-esclarecer.
Antagonismologia: o antagonismo retrocognitor / doutrinador.
Paradoxologia: o exemplarismo paradoxal do jovem inversor existencial inexperiente
reeducando o adulto veterano intermissivista.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a invexocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade da proéxis.
Filiologia: a invexofilia; a parapsicofilia.
Mitologia: a queda dos mitos multimilenares.
Holotecologia: a retrocognoteca; a intermissioteca; a pedagogoteca; a invexoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Intermissiologia; a Mnemossomatologia; a Holomnemônica; a Evoluciologia; a Proexologia; a Recexologia; a Conviviologia; a Megafocologia;
a Neotecnologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor inato; o acoplamentista; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora inata; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira
evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: agente retrocognitivo inato inversor (mínimo) = a jovem ou o rapaz inversor, existencial, lúcido; agente retrocognitivo inato ofiexista (médio) = a jovem ou o rapaz inversor, existencial, com ofiex pessoal funcionante; agente retrocognitivo inato desperto (máximo)
= a jovem ou o rapaz inversor, existencial, desassediado, permanente, total, interassistencial.
Culturologia: a cultura da meritocracia; a cultura do desembaraço evolutivo.
IE. Sob a ótica da Invexologia, o inversor existencial (ou inversora) é a conscin disposta
às renovações mais prioritárias na vida intrafísica, ou seja, à conquista da inteligência evolutiva
vivida. A partir dessa realidade, todos os esforços pessoais e autodesempenhos sadios o conduzem à condição inevitável de agente retrocognitivo inato e atuante.
Psicosfera. Dentro da Pensenologia, o holopensene pessoal atua no holopensene grupal,
daí porque a psicosfera sadia do jovem inversor existencial, moça ou rapaz, incentiva e potencializa as renovações das vivências do período intermissivo para quem seja do mesmo grupo evolutivo ou busca desempenhar a maxiproéxis.
Tenepessologia. Pelos conceitos da Assistenciologia, se o jovem inversor, moça ou rapaz, consegue praticar a tenepes diária, a autocapacidade de agente retrocognitivo inato, obviamente, se expande em pouco tempo, ainda durante o período da mocidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o agente retrocognitivo inato, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
2. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
3. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
4. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
5. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
6. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
7. Solução parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A MOÇA OU O RAPAZ, INVERSOR EXISTENCIAL DEDICADO AO CULTIVO DA MEMÓRIA, OU DO DICIONÁRIO
CEREBRAL SINONÍMICO, É O MAIS APTO A DESEMPENHAR O PAPEL DE AGENTE RETROCOGNITIVO INATO.
Questionologia. Você, jovem leitora ou leitor, na condição de inversor existencial, reconhece ser agente retrocognitivo inato? Há fatos ou parafatos evidenciando esta condição específica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 87.
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2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 696 e 703.
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AGENTE RETROCOGNITOR
(MNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O agente retrocognitor, homem ou mulher, é a conscin educadora capaz de
reavivar sem hipnose, com auto e heterocríticas, a holomemória dos mentaissomas dos educandos
egressos de Cursos Intermissivos, pré-ressomáticos, fazendo aflorar, no presente, a Ciência Pré-curricular, ideias inatas geradas no período da intermissão e mantidas contra o restringimento
biológico e genético da ressoma, pela Parageneticologia, por intermédio das informações libertárias oferecidas pelos atos, condutas, comportamentos e posturas pessoais exemplificativas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agente deriva do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu no
Século XV. O elemento de composição retro vem do idioma Latim, retro, “por detrás, atrás”.
Apareceu também no Século XV. A palavra cognição deriva também do idioma Latim, cognitio,
“ação de conhecer”, radical de cognitium, e supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em
1836. O vocábulo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 01. Agente explícito retrocognitivo; agente mnemônico. 02. Personal
retrocognitor. 03. Dinamizador das autorretrocognições. 04. Informador evolutivo. 05. Mediador retrocognitivo. 06. Catalisador proexológico. 07. Exemplificador cosmoético. 08. Incentivador da evolução consciencial. 09. Professor da inteligência evolutiva (IE). 10. Anticatequético;
antidogmático; antidoutrinista; antinculcador.
Neologia. As 3 expressões compostas agente retrocognitor, miniagente retrocognitor
e megaagente retrocognitor são neologismos técnicos da Mnemossomatologia.
Antonimologia: 01. Agente precognitivo; agente precognitor. 02. Agente simulcognitor. 03. Personal precognitor. 04. Agente antilucidez; agente assediador; agente secreto.
05. Aliciador; doutrinador. 06. Convencedor. 07. Persuasor. 08. Paralisador da proéxis. 09. Retardador da evolução consciencial. 10. Consréu ressomada.
Estrangeirismologia: o Retrocognitarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das autorretrocognições sadias.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Conscienciólogo: agente retrocognitor.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal retrocognitivo; a unidade de medida das retrocognições (retropensene); os retropensenes remotos; a retropensenidade.
Fatologia: a inteligência evolutiva; o exemplarismo cosmoético; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a abordagem conscin a conscin; a evitação do estupro evolutivo; a antilavagem subcerebral; a antigurulatria; o respeito ao limite evolutivo da conscin; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o acolhimento cosmoético; as verpons; as recéxis; a catálise evolutiva; o engrama da mnemotécnica; a retrospectiva; a ASSINVÉXIS.
Parafatologia: os Cursos Intermissivos; as retrointermissões; as retrovidas; as retrovivências; os retrossomas; os retrochacras; as retrognoses.
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III. Detalhismo
Principiologia: a vivência do princípio da descrença; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos (CIs); a teoria da holomemória pessoal;
a teoria da indestrutibilidade das aquisições cognitivas; a teoria do irrompimento do psicossoma.
Tecnologia: a Mnemotécnica; a técnica das autorretrocognições sadias.
Voluntariologia: as voluntárias e voluntários professores das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Mnemossomatologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos intrafísicos dos ensaios, ou pré-ressomas, pessoais (autoproéxis)
e grupais (maxiproéxis), do período intermissivo pré-ressomático recente.
Ciclologia: o ciclo de reconciliações e recomposições grupocármicas lúcidas.
Interaciologia: a interação educador intermissivista veterano–educando intermissivista
recém-chegado.
Crescendologia: o crescendo paraeducando-reeducador.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: as leis emanadas da autoridade vivencial.
Holotecologia: a retrocognoteca; a intermissioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Intermissiologia; a Parapedagogiologia; a Proexologia; a Recexologia; a Conviviologia; a Perfilologia; a Mnemossomatologia; a Retrossomatologia; a Holomnemônica; a Arqueologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin heterocrítica evolutiva; o ser desperto energético; a minipeça interassistencial.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o agente policármico do hiperdiscernimento;
o agente recuperador de cons magnos; o agente desencadeador da heteropesquisa conscienciológica; o agente lúcido desassediador; o agente de renovações evolutivas; o agente catalisador do
mentalsoma; o agente de neossinapses e parassinapses; o agente pró-primener; o agente pró-proéxis; o homem esclarecedor; o rapaz informador; o moço priorizador; o inversor existencial
retrocognitor inato; o reciclante informante; o explicitador não-persuasor; o argumentador informativo; o atacadista consciencial; o anunciador de neorrealidades; o comunicador de pararrealidades; o projetor consciente; o epicon lúcido; o solucionador tirateimas de dilemas; o amplificador
da consciencialidade; o expansor da cosmoeticidade; o portador de verpons; o libertador das consciências; o maxidissidente da Materiologia; o maxidissidente do misticismo em geral; o autor-chave de obra escrita sobre Evoluciologia; o holotecário prestativo; a dupla professor agente retrocognitor–aluno autorretrocognitor.
Femininologia: a agente retrocognitor; a agente policármica do hiperdiscernimento;
a agente recuperadora de cons magnos; a agente desencadeadora da heteropesquisa conscienciológica; a agente lúcida desassediadora; a agente de renovações evolutivas; a agente catalisadora
do mentalsoma; a agente de neossinapses e parassinapses; a agente pró-primener; a agente pró-proéxis; a mulher esclarecedora; a moça priorizadora; a inversora existencial retrocognitora inata; a reciclante informante; a explicitadora não-persuasora; a argumentadora informativa; a atacadista consciencial; a anunciadora de neorrealidades; a comunicadora de pararrealidades; a projetor
consciente; a epicon lúcido; a solucionadora tirateimas de dilemas; a amplificadora da consciencialidade; a expansora da cosmoeticidade; a portadora de verpons; a libertadora das consciências;
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a maxidissidente da Materiologia; a maxidissidente do misticismo em geral; a autora-chave de
obra escrita sobre Evoluciologia; a holotecária prestativa; a dupla professora agente retrocognitora–aluna autorretrocognitora.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniagente retrocognitor = o inversor (ou inversora) existencial; megaagente retrocognitor = o Homo sapiens serenissimus.
Culturologia: a cultura das retrocognições saudáveis; a colheita da vivência cultural
holobiográfica utilitária.
Eficácia. O professor (ou professora) agente retrocognitor somente enriquece o próprio
trabalho, e torna-se mais eficaz, quando acumula casos (Casuística), fatos (Fatuística), parafatos
(Parafatuística), exemplos (Exemplarismo), ganchos, citações, analogias, estatísticas, relatos, biografias, confissões cosmoéticas e oportunas para enfatizar as teses avançadas e as verdades relativas de ponta da Conscienciologia.
Imóveis. A reforma dos imóveis imprime lacunas nas retrocognições das conscins em
função da Geografia Conscienciológica ou da perda de referência ambiental.
Museus. A visita demorada aos museus – dentro do turismo mentalsomático – é pré-requisito das retrocognições.
Invéxis. Sob a ótica da Invexologia, o inversor (ou inversora) é conscin disposta às renovações mais prioritárias na vida intrafísica, ou seja, à conquista da inteligência evolutiva (IE) vivida. A partir dessa realidade, todos os esforços e desempenhos sadios o conduzem à condição inevitável de agente retrocognitivo inato e atuante.
Tenepes. Pelos conceitos da Assistenciologia, se o jovem inversor, moça ou rapaz, consegue praticar a tenepes diária, tem a capacidade de agente retrocognitivo inato, obviamente, expandida, em pouco tempo, ainda na fase da adolescência.
Holopensene. O holopensene pessoal atua no holopensene grupal, daí porque a psicosfera sadia do jovem inversor incentiva e potencializa as renovações das vivências do período intermissivo para quem vive junto dele.
Didática. A conduta-exceção do agente retrocognitor se evidencia pelo emprego das potencialidades paragenéticas, parapsíquicas e holochacrais, através da didática participativa.
Explicitação. Os desempenhos do agente retrocognitor são inteiramente explícitos ou
objetivos em função da comunicação máxima com os alunos.
Analogia. O agente retrocognitor é personalidade análoga ao professor-universitário
profissional, convencional, apesar dos potenciais parapsíquicos.
Realizações. Dentre as realizações desafiadoras para o agente retrocognitor, quanto ao
crescimento consciencial, destacam-se, pelo menos, 5: tares, gescons, policarmalidade, tenepes
e ofiex.
Teática. Além da Teaticologia, o agente retrocognitor, trabalhando intensamente com
a tares, há de vivenciar a verbação, em função do exemplarismo, e até o confor.
Cons. Segundo a Comunicologia, é de extrema importância a recuperação dos cons básicos, por parte do agente retrocognitor, a fim de agilizar a própria dialética nos debates públicos.
Grupocarmalidade. A partir da Evoluciologia, o agente retrocognitor atua na intrafisicalidade dentro das linhas do grupo evolutivo, estando, portanto, direta ou indiretamente adstrito
ao orientador evolutivo ou evoluciólogo.
Etapas. Tendo em vista a Experimentologia, o agente retrocognitor cresce quando busca
a vivência do currículo pedagógico do conscienciólogo, estabelecido teaticamente através de
9 etapas-desafios, bem definidos, de desempenhos, nesta ordem crescente de desenvolvimento:
docência conscienciológica, palestras públicas, artigos publicados, debates públicos, itinerância
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pedagógica, ministração de Curso Extracurricular (CEC), livro publicado, epicentrismo consciencial e lexicografia (dicionários cerebrais, pessoais, de sinônimos e analógico poliglótico).
Autocientificidade. Como esclarece a Holomaturologia, o must (extra, upgrade) extremamente relevante, insubstituível e inevitável para o desenvolvimento do agente retrocognitor,
é a autocientificidade conscienciológica.
Ex-professor. Sob a ótica da Intermissiologia, o agente retrocognitor, homem ou mulher, de maiores potencialidades quanto à eficiência é o(a) ex-professor(a) de Curso Intermissivo
pré-ressomático durante a recente intermissão.
Inteligências. Pela Mentalsomatologia, o agente retrocognitor busca aprimorar e empregar, basicamente, 3 módulos de inteligência: intelectual, parapsíquica e comunicativa.
IE. Sem dúvida, quanto mais o agente retrocognitor ampliar a inteligência evolutiva,
maiores serão as possibilidades de autodesenvolvimento e autodesempenho técnico.
ICs. Em função da Parapedagogiologia, já empregada nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs), por exemplo, no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC),
e no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), os professores, professoras e retrocognitores, fixos e itinerantes, por intermédio de abordagens teóricas e práticas (teáticas), empregando os atributos do mentalsoma e as energias conscienciais, estimulam com informações prioritárias (verpons), a holomemória dos alunos e alunas quanto às autopredisposições intermissivas,
ou seja: a pesquisa da consciência no curso pré-ressomático pessoal, com superintendência, em
certos casos, até do evoluciólogo do grupo evolutivo.
Pensenes. No universo da Pensenologia, 6 pensenes interessam, de perto, ao agente retrocognitor teático:
1. Genopensene. A ideia inata, retrocognitiva, paragenética.
2. Neopensene. A ideia reciclada através de novas sinapses.
3. Ortopensene. O pensamento retilíneo ou cosmoético.
4. Retropensene. O pensamento assentado no passado.
5. Superpensene. O pensamento avançado, evoluído, libertário.
6. Taquipensene. O pensamento da conscin taquipsíquica.
Maxiproéxis. Nas pesquisas da Proexologia, as atividades do agente retrocognitor se desenvolvem, em geral, por intermédio de maxiproéxis.
PL. No contexto da Projeciologia, a projetabilidade lúcida (PL) do agente retrocognitor,
quando existente, dinamiza a autocapacidade teática ao máximo, permitindo-lhe maiores expansões da comunicabilidade.
Integridade. Pelos conceitos da Somatologia, o ideal é o agente retrocognitor manter
respeito ao corpo humano íntegro, submetendo-se ao mínimo de cirurgias, mutilações ou deficiências a fim de integrar as energias com o holochacra.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o agente retrocognitor, homem ou mulher, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores interessados:
1. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
2. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
3. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
4. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
5. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
6. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
7. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
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NÃO EXISTEM PÁLPEBRAS CAPAZES DE CERRAR OS
OLHOS PERANTE AS AUTOCLARIVIDÊNCIAS E AUTORRETROCOGNIÇÕES DE TODAS AS CONSCINS, NOTADAMENTE DO AGENTE RETROCOGNITOR, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você já se considera agente retrocognitor cosmoético, teático, nomeado
pela vontade, a intencionalidade e o autodiscernimento?
Bibliografia Específica:
1. Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória das Vivências Passadas; 310 p.; 23 caps.; filmografia: 92 filmes; 66 refs.; glos. 298 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 17 a 28.
2. Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 87.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 696 e 703.
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TRANSFORMADOR COSMOÉTICO
(LIDEROLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O agente transformador cosmoético é a conscin, homem ou mulher, com
habilidade parapsíquica, capaz de encontrar soluções teáticas para simplificar, dinamizar, modificar, inovar ou harmonizar coisas, processos, produtos e percursos grupocármicos, aplicando
o princípio cosmoético “aconteça o melhor para todos”.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo agente vem do idioma Latim, agens, “que faz ou traz”. Surgiu no
Século XV. A palavra transformar deriva também do idioma Latim, transformare, “converter em;
transformar; metamorfosear”. Apareceu no mesmo Século XIV. O vocábulo transformador surgiu no Século XIX. A termo cosmos procede do idioma Grego, kosmos, “ordem; organização;
mundo; universo”. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, cosmos,“ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética vem do idioma Latim, ethica, “Ética; Moral natural; parte da Filosofia aplicada a Moral”, e este do idioma Grego, ethikos. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Agente interassistencial cosmoético. 2. Agente inovador cosmoético. 3. Agente transformador lúcido.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo transformador: autotransformador; autotransformista; heterotransformador; maxitransformação; megatransformação; minitransformação; transformativa; transformativo; transformável; transformista.
Neologia. As duas expressões compostas agente transformador cosmoético mínimo
e agente transformador cosmoético máximo são neologismos técnicos da Liderologia.
Antonimologia: 1. Agente transformador anticosmoético. 2. Agente dificultador.
3. Agente estagnador. 4. Agente assediador.
Estrangeirismologia: o modus operandi autotransformador da consciência.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às transformações cosmoéticas.
Citaciologia: – A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho
original (Albert Einstein, 1879–1955).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da mudança; os neopensenes; a neopensenidade;
o holopensene autotransformador patrocinando heterotransformações; a mudança holopensênica
proporcionando mudanças de companhias extrafísicas; a metamorfose holopensênica patrocinada
pelas reciclagens de temperamento; o posicionamento cosmoético perante as escutas pensênicas
negativas de outrem; o holopensene pessoal da descomplicação; os autopensenes vanguardistas;
a autopensenidade criativa; o holopensene da ousadia; o holopensene do empreendedorismo evolutivo; o holopensene da automelhoria contínua; o holopensene da autorganização produzindo
transformação cosmoética; o holopensene desbravador; o holopensene da autorresponsabilidade
evolutiva; o holopensene da Central Extrafísica da Verdade (CEV).
Fatologia: a liderança cosmoética; a capacidade intrínseca de ser agente transformador;
o fato de nada permanecer estático; o ato de descomplicar e desembaraçar as coisas; a eliminação
de obstáculos; a facilitação do diálogo evolutivo; a captação de ideias para expansão de projetos;
o ato de tornar as coisas mais fáceis e acessíveis; o ato de eliminar a lentidão e burocracia dos
processos organizacionais; o egocentrismo sendo o principal indicador de ser agente antievolutivo; a capacidade de avaliar dificuldades e riscos; a imperturbabilidade frente aos problemas, difi-
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culdades e adversidades da vida; o desembaraço pessoal; a sinceridade de propósitos; o ato de
transformar problema em oportunidade evolutiva; a mudança de patamar evolutivo; o posicionamento abridor de caminho; a intencionalidade benigna transformadora; a realização de tarefas
evolutivas; o epicentrismo cosmoético aglutinador de interassistências; o ato de encarar as conscins supostamente difíceis e problemáticas como desafio interassistencial; a liderança interassistencial; a escuta interassistencial; a vivência do senso universalista; a gratidão; o ato de antever
necessidades e oportunidades; o abertismo consciencial teático; a atração de problemas e desabafos; o ato de transformar crise de sofrimento em crise de crescimento proporcionando interassistência; a cisão cosmoética; a confiança na capacidade espontânea de aprender; a criação de oportunidades evolutivas; a docência conscienciológica sendo agente de auto e heterotransformações
cosmoéticas; as autotransformações advindas das recins; o acúmulo de pequenas autotransformações cosmoéticas levando à virada evolutiva; o ato de conduzir as consciências à reflexão; a vivência da desperticidade por 3 dias no trabalho de equipe de campo do curso Extenção em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2); os cursos da Conscienciologia sendo agentes transformadores intraconscienciais; a globalização; a reforma da base física transformando o ambiente ao
derredor; os conflitos externando a necessidade de recins; as reconciliações pelo exemplarismo;
as mudanças radicais provenientes de ressomas ou dessomas no ambiente familiar; as decisões
pessoais influenciando as decisões grupais; as crises demonstrando necessidade de mudanças;
o ato de desarrumar arrumando; a ultrapassagem dos limites das competências pessoais; a libertação da dependência afetiva; a substituição de hábitos anacrônicos por hábitos saudáveis; a renovação íntima; o ato de abrir mão de cargo em prol do melhor para todos; a representatividade da
conscin; a força presencial lúcida e acolhedora; a participação na implantação do Estado Mundial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autossegurança
parapsíquica; o trabalho em equipe com os amparadores extrafísicos; a conciliação interdimensional; a desassedialidade abrindo caminho para o amparo extrafísico; a intercomunicação multidimensional interassistencial transformadora; a autoconscientização multidimensional; as reurbanizações intra e extrafísicas; o extrapolacionismo parapsíquico; a psicosfera energética apaziguadora; as autotransfigurações extrafisícas interassistenciais; o tenepessismo 24 horas; o aumento da
autocosmoética ampliando o estofo energético e a interassistência; a transfiguração para melhor
da psicosfera energética após a automegaeuforização; a Central Extrafisica de Energia (CEE);
o agente realizador dos autocompromissos assumidos no Curso Intermissivo (CI) pré ressomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo aprendizado do líder–exercício da liderança; o sinergismo transformador da evolução; o sinergismo do autoprotagonismo proexológico; o sinergismo
hábitos úteis–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo do posicionamento cosmoético.
Principiologia: o princípio transformador das manifestações autopensênicas cosmoéticas; o princípio da benignidade policármica; o princípio da fidedignidade; o princípio da descrença (PD) patrocinador de impactoterapia cosmoética; o príncipio da autodesassedialidade;
o princípio de fazer do próprio problema oportunidade interassistencial; o princípo da autocoerência.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto instrumento transformador evolutivo.
Teoriologia: a teoria do caos; a teoria da evolução grupal das consciências.
Tecnologia: a técnica de transformar autexperiências em gescons; a técnica da recin
transformando o holopensene pessoal; a técnica da autorreflexão das 5 horas; a técnica do autoquestionamento evolutivo; o domímio das técnicas interassistenciais.
Voluntariologia: o voluntariado senso incentivador exemplarista.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório da Autodespertologia sendo agente transformador cosmoético; a mudança radical de vida após
extrapolações intraconscienciais patrocinadas pela experiência no laboratório Serenarium.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito transformador da ortopensenidade; o efeito das projeções conscientes nas autotransformações evolutivas; o efeito transformador da convivialidade evolutiva na
CCCI; o efeito renovador das extrapolações intraconscienciais; o efeito transformador da autodesassedialidade; os efeitos evolutivos do clima de interconfiança nas equipes de trabalho.
Neossinapsologia: as reciclagens transformandoras das sinapses e parassinapses.
Ciclologia: a libertação do ciclo vicioso algoz-vítima.
Enumerologia: a capacidade de alinhar competências e esforços; a capacidade de auxiliar nas qualificações e aprimoramentos; a capacidade de favorecer desafios; a capacidade de inspirar confiança; a capacidade de burilar trafores; a capacidade em reconhecer o empenho e as
contribuições alheias; a capacidade em manter a integração e a coesão grupal.
Binomiologia: o binômio agente autorreciclador–agente autotransformador cosmoético; o binômio ação-transformação; o binômio interassistencialidade-inventividade.
Interaciologia: a interação pensenizar-transformar; a interação balanço existencial–
–correção de rumo; a interação transformação interna–transformação externa.
Crescendologia: o crescendo epicentrismo–autodesperticidade.
Trinomiologia: o trinômio autorganização–priorização–aceleração da autevolução.
Antagonismologia: o antagonismo conscin ordenadora / conscin desorientadora; o antagonismo conscin antenada / conscin alienada; o antagonismo equipe intercooperativa / equipe
competitiva; o antagonismo prometer o possível / prometer o impossível; o antagonismo agente
semperaprendente / agente arrogante.
Paradoxologia: o paradoxo de a estagnação poder gerar transformações.
Politicologia: a política da transformação evolutiva; a política de empreender o melhor
para todos; a lucidocracia; a cosmoetocracia; a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo initerrupto, objetivando a autotransformação consciencial.
Filiologia: a conviviofilia; a evoluciofilia; a intelectofilia; a cognofilia; a bibliofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a neofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva.
Maniologia: a profilaxia da gurumania.
Holotecologia: a epicentroteca; a sociologicoteca; a convivioteca; a assistencioteca;
a proexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a tenepessoteca; a ofiexoteca; a energossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Liderologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Evoluciologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Conscienciometrologia; a Paracogniciologia; a Consciencioterapia; a Proexologia; a Verponologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente transformador cosmoético; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a agente transformadora cosmoética; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo
sapiens decidophilicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens
progressivus; o Homo sapiens reurbanisatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: agente transformador cosmoético mínimo = a conscin fazendo limpezas
energéticas nos ambientes por onde passa; agente transformador cosmoético máximo = a conscin
projetada participando das reurbanizações de ambientes degradados típicos das comunexes baratrosféricas.
Culturologia: a cultura da racionalidade evolutiva; a cultura da facilitação; a cultura
da transformação cosmoética; a cultura do desembaraço evolutivo; a cultura do equilíbrio existencial; a cultura da autorganização consciencial.
Taxologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 34 categorias de agentes transformadores cosmoéticos, ampliando a abordagem às conscins interessadas
no tema:
01. Agente aglutinador da proéxis.
02. Agente amparador.
03. Agente antibelicista.
04. Agente autoconsciente.
05. Agente autocrítico.
06. Agente benfeitor.
07. Agente catalizador da evolução.
08. Agente cientista lúcido.
09. Agente comunitário cosmoético.
10. Agente da obra prima interassistencial.
11. Agente da paz.
12. Agente da proéxis.
13. Agente da saúde.
14. Agente desbravador cosmoético.
15. Agente desencadeador da evolução.
16. Agente desperto.
17. Agente enciclopedista multidimensional.
18. Agente energizador lúcido.
19. Agente infiltrado cosmoético.
20. Agente interassistencial.
21. Agente intermediário da convivialidade sadia.
22. Agente intermissivista.
23. Agente multidimensional.
24. Agente orientador evolutivo.
25. Agente parapsíquico lúcido.
26. Agente pedagógico.
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30.
31.
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34.
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Agente pensenizador traforista.
Agente propulsor.
Agente retrocognitor.
Agente reurbanizador.
Agente semperaprendente.
Agente tarístico.
Agente tenepessista.
Agente universalista.

Caracterologia. No âmbito da Autexperimentologia, eis, na ordem alfabética, 19 exemplos de pequenas ações a serem empregadas pela conscin, homem ou mulher, interessada no desenvolvimento do agente transformador cosmoético:
01. Acolhimento. Não virar a cara para o colega evolutivo.
02. Agradecimento. Não deixar de agradecer o favor recebido.
03. Autenticidade. Não ter vergonha de desdizer o dito quando tiver ideia melhor.
04. Autoincorruptibilidade. Não se acumpliciar com os erros próprios ou alheios.
05. Autoposicionamento. Não desperdiçar autoposicionamentos lúcidos.
06. Benignidade. Não depreciar a si próprio e ao outro.
07. Comprometimento. Não chegar atrasado nos compromissos assumidos.
08. Delicadeza. Não dar de ombros às pessoas.
09. Desapego. Não deixar de devolver aquilo tomado emprestado.
10. Empatia. Não fazer caras e bocas demonstrando desagrado.
11. Hombridade. Não usar a franqueza para agredir ou fazer média.
12. Interassistência. Não deixar de reconhecer e acolher o público alvo interassistencial.
13. Ousadia. Não medrar perante as demandas interassistenciais.
14. Positividade. Não deixar rastros negativos.
15. Respeito. Não forçar a barra com ninguém. Cada consciência tem o próprio tempo.
16. Responsabilidade. Não deixar de cumprir o prometido.
17. Sinceridade. Não fazer de desentendido nas interrelações.
18. Solidariedade. Não ser hostil nas automanifestações.
19. Traforismo. Não ressaltar a anticosmoética, trafar ou erro alheio.
Autoquestionamentos. No âmbito da Liderologia, eis, na ordem alfabética, 10 exemplos de autoquestionamentos a fim de auxiliar a reflexão da conscin interessada em contribuir
com a evolução pessoal e grupal:
01. Abertismo. Estimulo a circulação de ideias libertárias?
02. Apreço. Reconheço o empenho e as contribuições alheias?
03. Confiança. Desperto confiança nas pessoas?
04. Convivialidade. Demonstro convívio fraterno para com todos os seres vivos?
05. Exemplarismo. Sou exemplo vivo e tangível para os outros seguirem?
06. Facilitação. Removo obstáculos para facilitar os caminhos evolutivos?
07. Generosidade. Sou generoso ou generosa no convívio em geral?
08. Traforismo. Instigo as consciências a reconhecerem e usarem os trafores?
09. Unicidade. Faço a diferença enquanto consciência única e personalíssima?
10. Universalismo. Coloco o bem comum acima dos interesses pessoais?
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 o agente transformador cosmoético, indicados para a ex-
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pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Agente comunitário multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Agente confluencial: Confluenciologia; Neutro.
04. Agente desencadeador: Evoluciologia; Homeostático.
05. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
06. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
07. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Proto-Estado Mundial: Parassociologia; Neutro.
09. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Mediador: Conflitologia; Homeostático.
11. Movimentação migratória: Sociologia; Neutro.
12. Mudança de ego: Egocarmologia; Neutro.
13. Persistência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

AO AGENTE TRANSFORMADOR DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL É NECESSÁRIO AUTODISCERNIMENTO E ENTENDIMENTO PROFUNDO DA COSMOETICOLOGIA, NO EXERCÍCIO DIÁRIO DA INTERASSISTÊNCIA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se identifica enquanto agente transformador cosmoético? Qual o saldo evolutivo nesta vida intrafísica?
Filmografia Específica:
1. Escritores da Liberdade. Título Original: Freedom Writers. País: EUA. Data: 2007. Duração: 122 min.
Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD).
Direção: Richard Lagravenese. Elenco: Hilary Swank; Patrick Dempsey; Imelda Stanton; Pat Carroll; David Goldsmith;
Kristin Herrera; Vanetta Smith; Jacklyn Ngan; Sergio Montalvo; Jason Finn; Deance Wyatt; & John Benjamin Hickey.
Produção: Danny DeVito; Michael Shamberg; & Stacey Sher. Produção Executiva: Hilary Swank. Desenho de Produção: Laurence Bennett. Direção de Arte & Roteiro: Richard Lagravenese, com base na obra de Erin Gruwell. Fotografia: Jim Denault. Música: Mark Isham. Montagem: David Moritz. Cenografia: Mike Malone. Figurino: Cindy
Evans. Efeitos Especiais: Engine Room; Lola Visual Effects; & Pacific Title and Art Studio. Sinopse: Jovem professora,
Erin Gruwell (Hilary Swank), vai trabalhar em escola da periferia, com ensino deficiente, encontrando violência, tensão
racial e alunos adolescentes refratários e agressivos. Disposta a fazer a diferença na vida dos alunos, Erin estimula os
estudantes a lerem livros tais como o Diário de Anne Frank, trabalhando valores como a tolerância, a disciplina e a cooperação. Sugere então aos alunos escreverem os próprios diários, reconstruindo, assim, as próprias vidas e reperspectivando
o futuro.
2. Fernão Capelo Gaivota. Título Original: Jonathan Livingston Seagull. País: EUA. Data: 1973. Duração:
99 minutos. Gênero: Drama. Idade (censura): livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Português;
& Espanhol (em DVD). Elenco (vozes): Philip Ahn; Richard Crenna; James Franciscus; Juliet Mills; Hal Holbrook;
& Dorothy McGuire. Direção & Produção: Hall Bartlett. Desenho de Produção: Boris Leven. Roteiro: Hall Bartlett;
& Richard Bach. Fotografia: Jack C. Couffer. Música: Neil Diamond. Edição: James Galloway; & Frank Keller. Efeitos
Especiais: L. B. Abbott. Distribuidora: Paramount Pictures. Sinopse: Fernão Capelo Gaivota é a ave insatisfeita com
a vida limitada vivida pelas outras gaivotas do próprio bando, buscando sempre se aperfeiçoar, voando melhor e mais rápido, em busca da perfeição. Após se desenvolver Fernão volta ao bando para ensinar todo o aprendizado obtido nas superações dos limites.
3. O Efeito Borboleta. Título original: The Butterfly Effect. País: EUA. Data: 2004. Duração: 113 min. Gênero: Drama; Suspense; Ficção Científica. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Elenco: Amy
Smart; Ashton Kutcher; Elden Henson; William Lee Scott; Eric Scott; Ethan Stoltz; Logan Suplee; & Melora Walters. Direção: Eric Bress; & J. Mackye Gruber. Produção: Anthony Rhulen; Chris Bender; Ashton Dutcher; J. C. Spink;
& A. J. Dix. Música: Michael Suby. Edição: Peter Amundson. Companhias produtoras: FilmEngine; BenderSpink;
& Katalyst. Distribuição: New Line Cinema. Sinopse: O jovem estudante de psicologia Evan (Ashton Kutcher) deixa finalmente a infância conturbada e os amigos problemáticos para trás. Chocado com a morte do grande amor, Kayleigh
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(Amy Smart), descobre como voltar a consciência no tempo, retornando ao corpo de quando era garoto. Altera o passado
e a salva, porém a cada retorno, descobre novo presente, completamente diferente e assustador ao redor.
4. O Homem que viu o Infinito. Título Original: The Man who Knew Infinity. País: Reino Unido. Data:
2015. Duração: 1h 48min. Gênero: Drama e Biografia. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção:
Matt Brown. Elenco: Dev Patel; Jeremy Irons; Malcon Sinclair; Toby Jones; Stephen Fry; Jeremy Northam; Devika
Bhise; & Arundhati Nag. Produção: Joe Thomas; Matt Brown; Sofia Sondervan; Jon Katz; Edward R. Pressman; & Jim
Young. Desenho de Produção: Luciana Arrighi. Roteiro: Matt Brown, com base na vida de Srinivasa Ramanujan, inspirado no livro homônimo escrito por Robert Kanigel. Fotografia: Larry Smith, BSC. Música: Goby Brown. Figurino:
Ann Maskrey. Edição: JC Bond. Efeitos Especiais: Evolution FX; & Prime Focus. Companhia: Edward R. Pressman
Film; Xeitgeist Entertainment Group; Animus Films; American Entertainment Investors; & Kreo Films FZ. Distribuidora: Diamond Films. Sinopse: Srinivasa Ramanujan (Dev Patel) é gênio autodidata de 25 anos de idade, sem formação
universitária, dedicado ao estudo quase obsessivo e solitário da Matemática, mesmo vivendo em extrema pobresa em Madras, na Índia. Determinado e autoconfiante, escreve carta ao eminente professor Hardy (Jeremy Irons) do Trinity College,
em Cambridge, o qual reconhece a originalidade e o talento de Ramanujan e, apesar do ceticismo dos colegas, empenha-se
em levá-lo para Cambridge. Ramanujan deixa a família e a jovem esposa para trabalhar as teorias intuitivas propostas por
ele, sob a orientação de Hardy. Juntos, lutam para o trabalho ser visto e reconhecido no meio matemático. É a história verídica do gênio incansável, cujas inovadoras teorias o tiraram da obscuridade, no mundo em plena guerra.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 539 e 541.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 545; 644 a 648 e 675.
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AGLUTINAÇÃO
(HARMONIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A aglutinação é o ato ou efeito de aglutinar, o modo pelo qual elementos
– realidades, coisas, tecidos, células, consciências, pessoas, vocábulos – distintos se unem e integram, formando o todo no qual dificilmente se reconhecem as partes originais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo aglutinação deriva do idioma Latim, aglutinatio, “ligação; aglutinação”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Aglutinamento; amalgamação. 02. Conglutinação. 03. Homogeneização. 04. Entrelaçamento; entrosamento. 05. Harmonização. 06. Acoplamento; justaposição. 07. Integração. 08. Interarticulação; interfusão. 09. Globalização. 10. Hibridação; hibridização.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 40 cognatos derivados do vocábulo aglutinação: aglutinabilidade; aglutinada; aglutinado; aglutinador; aglutinadora; aglutinamento; aglutinante; aglutinar; aglutinativa; aglutinativo; aglutinável; aglutinidade; aglutinímico; aglutinina;
aglutinino; aglutinóforo; aglutinogênico; aglutinogêneo; aglutinogênio; aglutinógeno; aglutinoide; Aglutinometria; aglutinométrica; aglutinométrico; aglutinômetro; aglutinoscopia; aglutinoscópica; aglutinoscópico; aglutinosa; aglutinoso; autaglutinação; coaglutinação; conglutinina;
desaglutinação; desaglutinar; hemaglutinação; isaglutinação; isaglutinina; isoaglutinação; reaglutinação.
Neologia. As 3 expressões compostas aglutinação aquisitiva, aglutinação executiva
e aglutinação distributiva são neologismos técnicos da Harmoniologia.
Antonimologia: 01. Desaglutinação; deglutinação. 02. Desamalgamação. 03. Desintegração. 04. Desacoplamento; desentrosamento. 05. Desarmonização; desacordo. 06. Amixia;
Desarmoniologia. 07. Antagonismologia. 08. Conflitologia. 09. Autismo; marginalização. 10.
Misoneísmo.
Estrangeirismologia: o rapport interconscins; o rapport interconsciexes; o rapport
consciex-conscin; a coniunctio; o Acoplamentarium; o Conviviarium; a comunidade do Discernimentum; a aglutinação ideológica gerada pela Internet.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à vivência dos instintos.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da harmonia das consciências; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade conjunta.
Fatologia: a aglutinação; o todo homogêneo; a compactação existencial; a integração
dos trafores; a interfusão dos interesses; a interdependência das partes do todo; a liderança evolutiva; a aglutinação de consciências no exercício teático, grupal, da interassistencialidade; os reagrupamentos específicos das consciências; o polo aglutinador; o grupúsculo social da maxiproéxis; os acertos grupocármicos; as tarefas cosmoéticas conjuntas; a cosmovisão; o poliglotismo;
o generalismo; o atacadismo consciencial; a polimatia; o companheirismo evolutivo; a inseparabilidade grupocármica; a intercooperação; a empatia; a afinidade; as similitudes evolutivas; o ajustamento interconsciencial; as duplas evolutivas; a sincronização das ações interassistenciais; o engajamento; a integração proexológica; a aglutinação de talentos; o senso universalista; o harmonograma existencial; o poder de aglutinação de demandas e interesses das conscins afins; a aglutinação de competências complementares; o Universalismo; a internacionalização das abordagens
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conscienciológicas; a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN);
a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autodesenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica; a aglutinação interassistencial da ofiex; a aglutinação das consciências no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a lei do sinergismo.
Tecnologia: a técnica da convivialidade sadia; a técnica da intrarticulação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Binomiologia: o binômio magnético ímã-limalhas; o binômio aglutinação-reaglutinação; o binômio empenho grupal–saldo evolutivo; o binômio fatos-parafatos; a aglutinação binomial prefixo-sufixo; o binômio minipeça-maximecanismo.
Interaciologia: a interação eutimia-anonimato.
Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-entrosamento-comprometimento; o trinômio engajamento-aglutinação-integração; o trinômio agrupar-desagrupar-reagrupar.
Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo aglutinação / desaglutinação; o antagonismo ressonância / dissonância; o antagonismo atração / repulsa; o antagonismo vínculo homeostático
/ vínculo patológico; o antagonismo maximecanismo interassistencial / minimecanismo assistencial; o antagonismo químico mistura / solução; o antagonismo especialidade / transdisciplinaridade.
Politicologia: a democracia direta; a conscienciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei da sincronicidade.
Filiologia: a evoluciofilia; a cosmopensenofilia; a conviviofilia.
Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a sociologicoteca; a correlacionoteca;
a sincronoteca; a comunitarioteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Harmoniologia; a Filologia; a Neologia; a Comunicologia; a Intrafisicologia; a Conscienciocentrologia; a Conviviologia; a Conexologia; a Grupocarmologia;
a Maxiproexologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin aglutinadora; a consciex aglutinadora; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens agglutinatorius; o Homo sapiens interactivus; o Homo
sapiens cognopolita; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens communitarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: aglutinação aquisitiva = a dos membros da família nuclear ou consanguínea; aglutinação executiva = a dos membros da família profissional ou social; aglutinação distributiva = a dos membros da família consciencial mais ampla, interassistencial, proexológica propriamente dita.
Culturologia: a paraaculturação; o intercâmbio cultural.
Filologia. Segundo a Conformática, ocorre a formação das palavras compostas por aglutinação e justaposição, por exemplo, na linguagem comum, o vocábulo centrafricano, e, na linguagem conscienciológica, o termo parachado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a aglutinação, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
03. Bonde extrafísico: Maxiproexologia; Homeostático.
04. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
05. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
07. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
09. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
10. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A AGLUTINAÇÃO DOS INTERESSES E DOS IDEAIS ENTRE AS CONSCIÊNCIAS É A MAIOR FAÇANHA EVOLUTIVA DA HARMONIOLOGIA NO HOLOPENSENE MAGNO
DOS COMPONENTES DA HUMANIDADE TERRESTRE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de algum tipo de aglutinação existencial? De qual natureza? Tal tarefa grupal é evolutivamente produtiva?
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AGLUTINAÇÃO INTERCONSCIENCIAL
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A aglutinação interconsciencial é o ato ou efeito de unir e integrar pessoas
distintas para o mesmo objetivo evolutivo, formando o conjunto de realização eficaz.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo aglutinação vem do idioma Latim, agglutinatio, “ligação; aglutinação”. Surgiu no Século XVII. O prefixo inter deriva também do idioma Latim, inter, “no interior
de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo consciência procede do mesmo idioma Latim, conscientia,
“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Aglutinamento interconsciencial; conglutinação interconsciencial.
02. Força aglutinadora pessoal. 03. Entrelaçamento interconsciencial. 04. Entrosamento interconsciencial. 05. Acoplamento interconsciencial. 06. Integração interconsciencial. 07. Amalgamação interconsciencial. 08. Liderança cosmoética. 09. Agregação interconsciencial. 10. Amizade interativa; harmonização interconsciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas aglutinação interconsciencial, aglutinação interconsciencial primária e aglutinação interconsciencial superior são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Deglutinação interconsciencial. 02. Desamalgamação interconsciencial. 03. Desintegração interconsciencial. 04. Desacoplamento interconsciencial. 05. Desentrosamento interconsciencial. 06. Desarmonização interconsciencial. 07. Genuflexão consciencial. 08. Sujeição consciencial. 09. Amizade patológica. 10. Incompatibilidade interconsciencial.
Estrangeirismologia: o rapport interconscins; o appeal pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoconsciencialidade da liderança.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a aglutinação interconsciencial; o poder de aglutinação interconsciencial;
o olhar aglutinador; o sorriso aglutinador; a voz aglutinadora; o gesto aglutinador; o charme aglutinador; o porte pessoal aglutinador; a força presencial aglutinadora; a aglutinação interconsciencial afetiva, da tacon da popstar; a aglutinação interconsciencial intelectual do escritor de sucesso; a aglutinação interconsciencial política da autoridade governamental; o magnetismo pessoal;
a empatia pessoal; a desaglutinação interconsciencial egoica; a aglutinação interconsciencial do
Serenão anulada pela vontade por meio do autencapsulamento cosmoético.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a assim; a desassim.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente das amizades.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da megafraternidade.
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Tecnologia: a técnica da convivialidade evolutiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Sociologia.
Efeitologia: os efeitos extraordinários da ação fraterna.
Enumerologia: a aglutinação interassistencial; a aglutinação cosmoética; a aglutinação
evolutiva; a aglutinação proexológica; a aglutinação epicêntrica; a aglutinação liderativa; a aglutinação parapsíquica.
Binomiologia: o binômio coexistencial admiração-discordância.
Interaciologia: a interação (dupla) assistente-assistido.
Crescendologia: o crescendo assistência taconística–assistência tarística.
Antagonismologia: o antagonismo conviviológico pesquisador humanista / tecnicista
frio; o antagonismo consciencial pessoa aglutinadora / pessoa desaglutinadora; o antagonismo
cooperação / competição.
Paradoxologia: o paradoxo da pessoa maxipeça dentro do minimecanismo assistencial.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a sociofilia; a comunicofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a sociologicoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a comunicoteca; a recexoteca; a interassistencioteca; a reurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Somatologia; a Intrafisicologia; a Comunicologia; a Energossomatologia; a Vinculologia; a Politicologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; 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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens agglutinatorius; o Homo sapiens agglutinator; o Homo
sapiens interactivus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
gruppalis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens gregarius;
o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens interassistentialis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: aglutinação interconsciencial primária = a do artista, dominado pelo psicossoma, exaltando as emoções das consciências atraídas; aglutinação interconsciencial superior
= a do pesquisador, com o domínio do mentalsoma, exaltando as reflexões discernidoras das
consciências atraídas.
Culturologia: a cultura da convivialidade cosmoética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a aglutinação interconsciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação: Harmoniologia; Neutro.
02. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
03. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
07. Megadoação: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Omniexposição: Conviviologia; Neutro.
09. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Pré-Desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
11. Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.
12. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A AGLUTINAÇÃO INTERCONSCIENCIAL PODE SER INSTINTIVA OU INCONSCIENTE, VOLUNTÁRIA OU CONSCIENTE, DEPENDENDO DO NÍVEL DO DISCERNIMENTO EVOLUTIVO DA CONSCIÊNCIA, SEJA CONSCIN OU CONSCIEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, atua com qual nível de aglutinação interconsciencial: a primária da tacon ou a superior da tares? Em quais circunstâncias?
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AGNOSIA ENERGOSSOMÁTICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A agnosia energossomática é a limitação temporária do atributo da percepção parassensorial e a incapacidade de a consciência conhecer ou reconhecer, multidimensionalmente, as energias conscienciais (ECs) próprias ou alheias e as informações nelas contidas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo agnosia vem do idioma Grego, agnósía, “ignorância; descuido; erro”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo energia procede do idioma Francês, énergie, derivado do
idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século
XVI. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Agnoia energossomática. 2. Antiparaperceptibilidade energética.
3. Insensibilidade bioenergética. 4. Obnubilação bioenergética. 5. Ignorância bioenergética.
6. Apedeutismo energossomático. 7. Incompreensão das energias conscienciais. 8. Invalidez
energossomática.
Neologia. As 4 expressões compostas agnosia energossomática, agnosia energossomática mínima, agnosia energossomática mediana e agnosia energossomática máxima são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 01. Discernimento energossomático. 02. Paraperceptibilidade energética. 03. Desbloqueio paraperceptivo. 04. Sensibilidade bioenergética. 05. Lucidez energossomática. 06. Sapiência energossomática. 07. Compreensão das energias. 08. Autoconsciência
energossomática. 09. Domínio bioenergético. 10. Homeostase energossomática.
Estrangeirismologia: o blackout parapsíquico; os insights fugazes; o rapport bioenergético interconsciencial; o upgrade consciencial pelas ECs; o background parapsíquico; o Acoplamentarium; o Energossomatorium; o Tenepessarium; a autaplicação energossomática urbi et orbi; o overflow de energias homeostáticas.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à paraperceptibilidade energética.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Existem energias
ignoradas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomática; os energopensenes; a energopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o fechadismo autopensênico; a contaminação pensênica; a força presencial do holopensene hígido.
Fatologia: as prioridades de manutenção do cérebro sadio e cuidados somáticos; o bloqueio cosmoético de matrizes mnemônicas específicas, necessário ao desenvolvimento da proéxis; a expansão das redes neurais na construção da sinalética energética pessoal; o desenvolvimento da acuidade perceptiva no refinamento dos sentidos somáticos; as prioridades evolutivas
na vida humana; a plasticidade cerebral na recuperação da memória energética e ativação de novas áreas sinápticas; a autodeterminação sincera, cosmoética, de predisposição interassistencial.
Parafatologia: a agnosia energossomática; a imaturidade energossomática; a ausência
de percepção de determinado chacra por bloqueio energético; a possessão inconsciente; as contaminações energéticas desapercebidas; o percentual de intervenção dos assediadores extrafísicos
na disfuncionalidade paraperceptiva; a falta de autodefesa energética; a incapacidade de promover
a assimilação simpática (assim) e a desassimilação simpática (desassim); a falta de teática quanto
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às 40 manobras básicas com as próprias ECs; a expansão das redes paraneurais na construção da
sinalética energética e parapsíquica pessoal; o fluxo das redes energéticas ligadas ao sistema nervoso do soma; a incapacidade consciencial da aplicação das parapercepções energéticas avançadas; a incomunicabilidade interdimensional; a ausência de sinalética energética pessoal; a falta da
autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a impossibilidade de promover o auto ou heterencapsulamento consciencial parassanitário e profilático; a prática da tenepes a menor, comprometida pela incomunicabilidade entre tenepessista e amparador extrafísico; o desenvolvimento
da atenção e da acuidade paraperceptiva no refinamento dos parassentidos; o nível de comprometimento da funcionalidade energossomática; a impossibilidade de acesso à Central Extrafísica de
Energia (CEE); a ausência de parapercepção energética decorrente de patologias paracerebrais;
a plasticidade paracerebral na recuperação da memória energética e na ativação de novas áreas
parassinápticas; a falta de homeostase energossomática; as parapatologias do energossoma; a ignorância sobre as repercussões energéticas parapsíquicas consideradas alterações fisiológicas;
a ausência de percepção energética por danos cerebrais; a perda da memória energética; a obnubilação quanto às percepções energéticas do ambiente circundante; a ausência de percepção energética no orgasmo sexual; a dificuldade de identificar bagulhos energéticos; o estranhamento das
próprias energias quando alteradas após contato energético patológico; a autoconscientização da
vida intrafísica energética; as energias conscienciais desapercebidas; as energias mobilizadas pela
vontade e intenção interassistencial; o interesse pelo autoconhecimento energossomático; as imprecisões do energograma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a inconsciência quanto às ocorrências energéticas sinérgicas e multidimensionais; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo
autoconfiança–heteroconfiança nos amparadores nos trabalhos interassistenciais; o sinergismo
entre os veículos do holossoma e a ascendência da consciência sobre eles.
Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio da descrença (PD) aplicado
à pesquisa da Energossomatologia; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da fartura das ECs; o princípio da inexauribilidade das energias imanentes; o princípio da evolução
expressa na qualificação das ECs; o princípio do poder consciencial das ECs cosmoéticas;
o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à automotivação do desenvolvimento energossomático interassistencial.
Teoriologia: a teoria da vida humana energossomática.
Tecnologia: as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários;
a técnica do detalhismo aplicado ao autodiscernimento bioenergético; a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas
conscienciométricas; a técnica interassistencial da tenepes; a técnica da megaeuforização.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico parapsíquico interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico
Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia;
o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos da agnosia energossomática na auto e heterassedialidade; os
efeitos da insensibilidade energética na interassistência; o efeito dos traumas emocionais nos autobloqueios parapsíquicos; os efeitos da retilinearidade pensênica na manutenção do equilíbrio
bioenergético; os efeitos do autodiscernimento energossomático na produtividade pessoal; os
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efeitos do desenvolvimento energossomático e a condição de porta-assistidos extrafísicos; o efeito do discernimento bioenergético interassistencial na amparabilidade extrafísica.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses pelos estudos incansáveis da Energossomatologia; as neossinapses relativas à energossomaticidade a partir do acúmulo de experiências.
Ciclologia: o ciclo evolutivo consciência imatura–consciência autolúcida; o ciclo bioenergético assimilação-desassimilação; o ciclo de primeneres (cipriene).
Enumerologia: a desinformação sobre as parapercepções energéticas; o disparate nas
parapercepções energéticas; a inconsistência interpretativa das parapercepções energéticas; a incerteza sobre as próprias parapercepções energéticas; a insegurança na ausência de parapercepções energéticas; a vontade no desenvolvimento das parapercepções energéticas; os esforços
ante a inconsistência das parapercepções energéticas.
Binomiologia: o binômio acidente cerebral–invalidez energética; o binômio vontade–
–energia consciencial; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida.
Interaciologia: a interação pensamentos-sentimentos-energias; a interação cérebro-paracérebro; a interação energias conscienciais–energias imanentes (EIs); a interação discernimento bioenergético–interassistencialidade; a interação esforço pessoal–rendimento evolutivo;
a interação Energossomatologia-Despertologia.
Crescendologia: o crescendo patológico agnosia energossomática–invalidez bioenergética; o crescendo paraperceptivo sentidos somáticos–estado vibracional; o crescendo energossomático estado vibracional–sinalética energética pessoal; o crescendo evolutivo ignorância energossomática–autodiscernimento bioenergético; o crescendo vampirismo bioenergético–doação
bioenergética universal; o crescendo inexperiência–maturidade energossomática; o crescendo
evolutivo isca inconsciente–isca consciente interassistencial; o crescendo energético interassistencial tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio sensação-interpretação-percepção; o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio EV-tenepes-ofiex.
Polinomiologia: o polinômio automotivação–vontade inquebrantável–intencionalidade
cosmoética–energossoma–interassistencialidade; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo presença bioenergética / ausência paraperceptiva;
o antagonismo inspiração benigna / inspiração patológica; o antagonismo conscin casca grossa
/ conscin parapercipiente.
Politicologia: a energossomatocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço no desenvolvimento parapsíquico interassistencial.
Filiologia: a energofilia; a assistenciofilia.
Sindromologia: a síndrome da fadiga crônica (SFC); a síndrome da hipomnésia (lapsus
memoriae); o bloqueio energossomático e emocional na síndrome da autovitimização; a síndrome
da dispersão consciencial.
Holotecologia: a energossomatoteca; a consciencioterapeuticoteca; a parapercepcioteca;
a sinaleticoteca; a fenomenoteca; a discernimentoteca; a convivioteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Energossomatologia;
a Parafisiologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Paraprofilaxiologia; a Consciencioterapia; a Interassistenciologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin vulgar; a conscin casca grossa; a isca humana inconsciente;
a pessoa carente; a consener; a isca assistencial lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista;
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o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexista;
a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens energovibratorius;
o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: agnosia energossomática mínima = a ausência perceptiva de chacra pessoal específico; agnosia energossomática mediana = a incapacidade perceptiva das energias alheias; agnosia energossomática máxima = a invalidez perceptiva em consequência de possessão patológica.
Culturologia: a cultura da autopercepção; a paracultura da Parapercepciologia.
Etiologia. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 causas de agnosia energossomática:
1. Acidente. Danos cerebrais ou neurológicos, de origem física ou paragenética.
2. Assédio. Interferência direta de consciex assediadora no paracérebro da conscin, alterando as parapercepções da mesma.
3. Encapsulamento. Provocado por assediadores, o encapsulamento anticosmoético ou
o cosmoético, promovido por amparadores.
4. Ignorância. Ausência de rede neural (sinapses) ou parassinapses especializadas.
5. Inibição. Inibição de matrizes mnemônicas e paramnemônicas desfavoráveis ao momento evolutivo da conscin ressomada.
6. Negligência. Descaso ou deficit de atenção para o desenvolvimento bioenergético.
7. Traumatismo. Traumas emocionais bloqueadores das parapercepções.
Terapeuticologia. Sob o enfoque da Homeostaticologia, a agnosia energossomática pode ser minimizada ou superada, por exemplo, através destas 10 estratégias, dispostas na ordem alfabética:
01. Anotação: registro dos exercícios bioenergéticos aplicados e dos resultados obtidos
na superação das dificuldades paraperceptivas.
02. Aprendizagem: aquisição de neossinapses pelas experimentações imprescindíveis
ao desenvolvimento do parapsiquismo cosmoético.
03. Conscienciometria: aplicação de técnicas autoconscienciométricas para superação
das limitações paraperceptivas e no desenvolvimento das habilidades parapsíquicas.
04. Consciencioterapia: utilização de recursos autoconsciencioterápicos e consciencioterapêuticos propostos pela Consciencioterapia.
05. Cosmoética: estudo, elaboração e atualizações contínuas do código pessoal de Cosmoética.
06. Cursos: participação em cursos voltados ao desenvolvimento parapsíquico.
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07. Estudo: pesquisa de temas relacionados às deficiências energossomáticas e possibilidades de desenvolvimento parapsíquico.
08. Laboratórios: realização de experimentos nos laboratórios conscienciológicos.
09. Maratonas: estabelecimento de maratonas pessoais favoráveis ao desenvolvimento
parapsíquico.
10. Tares: aproveitamento das potencialidades tarísticas em prol da interassistência, esclarecendo a si mesma e às demais consciências.
Incompléxis. Perante a Proexologia, a agnosia energossomática dificulta ou impossibilita a conscin de realizar as tarefas interassistenciais, podendo acarretar o incompletismo existencial (incompléxis).
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 agnosia energossomática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
02. Aptidão a conhecer: Autexperimentologia; Neutro.
03. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
04. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
05. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
06. Autoprontidão energossomática: Energossomatologia; Neutro.
07. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
08. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
09. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
10. Impossibilidade cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
11. Invalidez parapsíquica: Parapatologia; Nosográfico.
12. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
13. Paraperceptometria: Parapercepciologia; Neutro.
14. Semiparapercepção: Parapercepciologia; Nosográfico.
15. Solução parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

OS ESFORÇOS PESSOAIS INTRANSFERÍVEIS CONTRIBUEM
PARA A SUPERAÇÃO DA AGNOSIA ENERGOSSOMÁTICA
E CONQUISTA DO AUTODOMÍNIO BIOENERGÉTICO, EXIGÍVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INTERASSISTÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como avalia o nível de agnosia energossomática
pessoal? Está satisfeito(a) com o patamar de autodiscernimento bioenergético alcançado?
Filmografia Específica:
1. Agnosia. País: Espanha. Data: 2010. Duração: 105 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Espanhol. Cor: Colorido. Legendado: Inglês & Catalão (em DVD). Direção: Eugenio Mira. Elenco: Eduardo Noriega; Bárbara Goenaga; Félix Gómez; Martina Gedeck; Sergi Mateu; Jack Taylor; Luis Zahera; & Miranda Makaroff. Produção: Alvaro Augustín; M.A. Faura; & Isaac Torras y Jesús de la Vega. Direção de Arte: Javier Alvariño. Roteiro: Antonio Trashorras; & Javier Gullón. Fotografia: Unax Mendía. Música: Eugenio Mira. Figurino: Ariadna Papiò. Edição:
Jose Luis Romeu. Efeitos Especiais: David Campos; Javier Jal; & Joaquín Dorado. Estúdio: Telecinco Cinema; & Roxbury Pictures. Distribuidora: Aurum. Sinopse: Joana Prats (Bárbara Goenaga), sofre de doença neuropsicológica rara,
modificadora da percepção. Apesar de olhos e ouvidos em perfeitas condições, a própria mente não interpreta bem os estí-
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mulos recebidos pelos sentidos. Conhecedora do segredo industrial guardado pelo pai, a jovem será vítima de plano sinistro para extrair-lhe a informação, aproveitando-se a confusão sensorial da mesma.
2. Más allá del Espejo. País: Espanha. Data: 2006. Duração: 115 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Castelhano e Catalão. Cor: Colorido. Legendado: Inglês (em DVD). Direção: Joaquin Jordá.
Elenco: Esther Chumillas; Joaquin Jordá; Rosario Villaescusa; & Yolanda Cañamares. Produção: Antoni Camín; Dária
Esteva; & Quique Camín. Roteiro: Joaquin Jordá; & Laia Manresa. Fotografia: Carles Gusi AEC; Ricardo Iscar; & Carla
Subirana. Música: Laura Casaponsa. Edição: Núria Esquerra. Distribuidora: O Video TV S. A. Sinopse: O documentário apresenta o mundo das agnosias e das alexias, enfermidades cerebrais responsáveis pela alteração da percepção da
“realidade”. O início da história ocorre através de artigo publicado no diário El País, narrando o caso de Esther Chumillas,
jovem de 18 anos de idade, agnóstica desde os 15. O diretor de cinema Joaquin Jordá, aléxico e agnóstico visual devido
a infarto cerebral, entra em contato com Esther e ambos iniciam a relação de amizade.
Bibliografia Específica:
1. Brain, Lord; Alteraciones del Lenguaje: Afasia, Apraxia y Agnosia; 196 p.; 15 caps.; 25 ilus.; 37 refs.;
alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Editorial Medica Panamericana; Buenos Aires; Argentina; 1976; páginas 168 a 187.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
799 a 835.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 257 a 264.
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ÁGORA COGNOPOLITA
(PARAPOLITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Ágora Cognopolita é a praça pública multifuncional da Cognópolis-Foz,
tal qual núcleo político e parapolítico do Proto-Estado Mundial, objetivando estimular a convivialidade sadia entre os cognopolitanos através de atividades culturais e políticas, com destaque para
a democracia pura do Conselho dos 500.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo ágora deriva do idioma Grego, agorá, “assembleia; praça pública;
mercado”, conexo a ageíró, “reunir, decidir”. Surgiu no Século XIX. O primeiro elemento de
composição cogn vem do idioma Indoeuropeu, gno, “conhecer”. O segundo elemento de composição polita procede do idioma Grego, pólis, “cidade; a cidade por excelência; a parte alta da
cidade; reunião de cidadãos; Estado Livre; democracia”.
Sinonimologia: 1. Ágora Cognopolitana. 2. Praça dos 500. 3. Praça da CCCI.
4. Assembleia cognopolita.
Neologia. As 3 expressões compostas Ágora Cognopolita, Ágora Cognopolita Vivenciada e Ágora Cognopolita Teórica são neologismos técnicos da Parapoliticologia.
Antonimologia: 1. Mercado público. 2. Feira de bairro. 3. Arena de shows. 4. Parque
de diversões. 5. Gueto.
Estrangeirismologia: o rapport interconscins; a coniunctio; a aura popularis; a awareness afetiva; a amicability; o attachment; a friendship; a amitié amoureuse; o día de la amistad;
a mescla de diferentes backgrounds culturais; o viver side by side; a Plaza; a piazza; a Grand
Place.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da convivialidade interassistencial.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Assistenciologia significa partilha. Evoluímos sem mapas. Interação traz motivação. Inexistem fronteiras
maxifraternistas. Melhoremos nosso convívio. Proxêmica significa evolução. Toda convivência
ensina.
Citaciologia: – Não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã (Victor Hugo, 1802–1885).
Proverbiologia. Eis 3 provérbios relacionados ao tema: – Mais vale um amigo na praça
do que dinheiro em caixa. Os costumes de casa um dia vão à praça. Diz-me com quem andas e te
direi quem és.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cognópolis; os liberopensenes; a liberopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene
pessoal da sociabilidade; o holopensene interassistencial sustentado pelos tenepessistas; o holopensene desassediado sustentado pelos seres despertos; o holopensene traforista da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a radicação vitalícia no holopensene da
Cognópolis; o materpensene atrator de assistidos e assistentes da Cognópolis; o holopensene cognopolita na condição de conceptáculo evolutivo; o holopensene da convivência sadia.
Fatologia: a Ágora Cognopolita; a Ágora Ateniense (elemento síntese e convergente da
pólis clássica com auge no Século V a.e.c.); a sociedade aberta; o sistema aberto; o debate sobre
a criação do Estado Mundial; o debate mundial; o minilaboratório sociológico; o desconforto imaturo na convivência com o pensamento diferente; o aparo das arestas dos egos executado pelas
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concessões cosmoéticas ao pensamento diferente; a queda definitiva do socialismo utópico; o início da queda do capitalismo neoliberal; as 72 etnias de Foz do Iguaçu; a movimentação migratória
da Conscienciologia; o abertismo dos intermissivistas ressomados à Socin; o acid test da sustentabilidade das pesquisas da Conscienciologia; as empresas intrafísicas conscienciológicas; a filosofia cosmoética dos negócios; o pórtico do Bairro Cognópolis; o empreendedorismo multidimensional; a Basecon grupal avançada; os condomínios cognopolitanos; as residências proexogênicas; as 695 pessoas, vindas de outras cidades do Brasil e do Exterior (Ano-base: 2012), residindo em Foz do Iguaçu e sendo grande parte no Bairro Cognópolis; o Tertuliarium para 400 debatedores com funcionamento diário; a Holoteca; o Holociclo; a materialização teática da Cidade
do Conhecimento; a democracia direta; o Conselho dos 500 da Cognópolis; o Areópago Conscienciológico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parapopulações;
a comunex Interlúdio; a Pararreurbanologia; o megaentrosamento Socin-Sociex; o parassaneamento ambiental da Baratrosfera; a Parassociologia; a parassegurança da Cognópolis; a integração dos intermissivistas extrafísicos com os intermissivistas ressomados; a coerência multidimensional na assunção da identidade conscienciocêntrica; a afinidade proxêmica energossomática
constituindo as comunidades e paracomunidades.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo implícito no conscienciocentrismo da Conscienciologia;
o sinergismo potente das amizades; o sinergismo evolutivo da união dos afins; o sinergismo
comunin-comunex com objetivos evolutivos comuns; o sinergismo proéxis individual–proéxis
grupal; o sinergismo vínculo proexológico–amizade interconsciencial; o sinergismo interassistencial associação-cooperação.
Principiologia: o princípio interassistencial; o princípio da convivialidade enquanto
catalisador evolutivo; o princípio da evolutividade grupal; o princípio da Policarmologia; o princípio do Universalismo; os princípios da Parapoliticologia; o princípio da convivência pacífica
com o pensamento diferente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) predispondo a consciência à interassistencialidade maior; o código duplista de Cosmoética (CDC) enquanto pré-requisito para
vivência da grupalidade avançada; a qualificação interassistencial do código grupal de Cosmoética (CGC); o código de etiqueta social; o código de valores pessoais.
Teoriologia: a teoria da evolutividade consciencial; a teática do cultivo das amizades
evolutivas; a teoria e a prática da evolução consciencial em conjunto com o grupo evolutivo;
a teoria da espiral evolutiva ascendente aplicada à grupocarmalidade; a teoria da policarmalidade vivida; as teorias sobre a dinâmica grupal; a teoria da reurbex objetivando a desopressão
do holopensene planetário.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica do abertismo consciencial grupal; a técnica da conscienciofilia; a técnica parassemiológica da abordagem à identidade pessoal; as técnicas da abordagem inicial; a técnica da abordagem interconsciencial com ênfase no
trafor.
Voluntariologia: o voluntariado na Politicologia; o paravoluntariado da reurbanização
extrafísica da Terra; o voluntariado conscienciológico potencializador da interassistencialidade;
o voluntariado interassistencial dos epicons lúcidos; o voluntariado da interassistencialidade nos
trabalhos do Apoio a Voluntários e Alunos (AVA); o voluntariado interassistencial sem radicalismos nem doutrinações; o paravoluntariado interassistencial da conscin tenepessista.
Laboratoriologia: os 17 laboratórios conscienciológicos do Campus CEAEC; os 4 laboratórios conscienciológicos do Campus IAC; os 11 laboratórios conscienciológicos do Campus ARACÊ; os 6 laboratórios conscienciológicos do Campus IIPC, em Saquarema (Ano-base:
2012).
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Antropologia;
o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível
da Experimentologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Policarmologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível dos Gestores; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: os efeitos mutuamente enriquecedores das trocas de autexperiências variegadas; o efeito halo global da instalação do Proto-Estado Mundial; os efeitos autodefensivos da
Geopolítica Desassediadora; o efeito abridor de caminhos do pioneirismo evolutivo; os efeitos
do convívio cognopolitano potencializando a teática da grupalidade sadia; os efeitos homeostáticos do ajuntamento espacial de bases intrafísicas de tenepessistas; o efeito abrangente das
conscins pacificadoras componentes de células pacifistas espalhadas pelo planeta atuando em
conjunto com a reurbex, ao modo das Cognópolis.
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses das democracias políticas vigentes
pelas neossinapses da democracia pura; as neossinapses oriundas da convivência com o pensamento diferente; a necessidade das neossinapses universalistas; as neossinapses construídas pela
associação complementar ou opositiva às ideias alheias; as neossinapses resultantes do cotejo
entre consciências; as neossinapses formadas a partir do contato com novas estruturas socioculturais.
Ciclologia: o ciclo amizades extrafísicas–amizades intrafísicas; o ciclo evolutivo distopia social–democracia plena; o ciclo articulação social–mobilização grupal–realização coletiva;
o ciclo vida anônima–vida pública; o ciclo multiexistencial grupal (CMG); o ciclo relações sociais–relações parassociais; o entrosamento dos ciclos multidimensionais pessoais das minipeças
interassistenciais lúcidas; o ciclo evolutivo encontros-desencontros-reencontros; o ciclo urbanização-degradação-reurbanização.
Enumerologia: a integração cosmoética cognopolita; a convivência grupal harmônica;
o lazer produtivo conjunto; a interação dos empreendimentos grupais; o congraçamento étnico
universalista; o megaentrosamento interconsciencial eutímico; a teática da democracia pura.
Binomiologia: o binômio paz local–paz global; o binômio reeducação-ressocialização;
o binômio lar harmônico–vida social harmônica; o binômio admiração-discordância; o binômio
comunin-comunex; o binômio vida pública–vida íntima; o binômio parapsiquismo interassistencial–inclusão parassocial.
Interaciologia: o intercâmbio de verpons permeando a interação Ágora Cognopolita–
–Socin; a interação entre as múltiplas classes sociais e etnias, intermissivistas ou não; a interação despoluição ambiental–higienização parambiental; a interação Cognópolis-Interlúdio; a interação consciência-ambiente.
Crescendologia: o crescendo social Ágora Cognopolita–Cognópolis–CCCI–Estado
Mundial; o crescendo da aristocracia para a democracia; o crescendo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo democracia global–democracia cósmica; o crescendo visionarismo–paraprospectiva; o crescendo inclusão social–inclusão parassocial; o crescendo tolerância–compreensão
intercultural–convivência fraterna–universalismo vivido.
Trinomiologia: o trinômio sociológico democracia–Direitos Humanos–evolução grupal; o trinômio ideológico liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio gregarismo-individualismo-universalismo; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio reurbanização-reeducação-ressocialização; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio interassistencial
acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio centrífugo Egocarmologia-Duplocarmologia-Grupocarmologia-Policarmologia; o polinômio célula assistencial–órgão assistencial–sistema assistencial–organismo assistencial–comunidade assistencial; o polinômio História-cultura-identidade-pertencimento; o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin; o polinômio árvores-frutos-flores-gramados; o polinômio infraestrutura básica–segurança ambiental–educação qualificada–
–liberdade de expressão; o polinômio gênero-etnia-classe-ideologia.
Antagonismologia: o antagonismo isolacionismo / aglutinação; o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo democracia / capitalismo selvagem; o antagonismo autexpo-
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sição / autencapsulamento; o antagonismo engajamento comunitário / alienação social; o antagonismo convívio acolhedor / acepção de pessoas; o antagonismo mundinho umbilicocêntrico
/ Cosmos.
Paradoxologia: o paradoxo do Estado Mundial antibairrista despontar do Bairro Cognópolis; o paradoxo da evolução individual somente existir em grupo; o paradoxo do avanço das
redes sociais (virtuais) acompanharem o declínio dos espaços públicos urbanos; o paradoxo
adaptação urbana–inadaptação cognopolita; o paradoxo adaptação cognopolita–inadaptação
urbana.
Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia;
a meritocracia evolutiva; a lucidocracia; a assistenciocracia; a invexocracia; a parapsicocracia;
a democracia pura; o futuro governo planetário do Estado Mundial.
Legislogia: as leis do gregarismo humano; a lei do maior esforço convivencial; a lei da
inseparabilidade grupocármica; as leis da preservação da privacidade; a lei do silêncio; a oposição patológica à lei da gregariedade humana; a obsolescência das leis de fronteira.
Filiologia: a gregariofilia; a priorofilia; a evoluciofilia; a politicofilia; a etnofilia; a cosmofilia; a neofilia; a parapoliticofilia.
Mitologia: o mito da consciência apolítica ou do apolitismo.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a recexoteca; a politicoteca; a culturoteca; a urbanisticoteca; a reurbanoteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Parapoliticologia; a Paradireitologia; a Paradiplomacia; a Parassociologia; a Intrafisicologia; a Urbanologia; a Geopoliticologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Cosmovisiologia; a Pararreurbanologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin comunitária; a pessoa comum; a pessoa anônima; a figura social.
Masculinologia: o cognopolita; o condômino-cognopolita; o intermissivista; o proexista;
o proexólogo; o conscienciólogo; o duplista; o duplólogo; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o reeducador; o epicon
lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o retomador de tarefas; o homem de ação.
Femininologia: a cognopolita; a condômina-cognopolita; a intermissivista; a proexista;
a proexóloga; a consciencióloga, a duplista; a duplóloga; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a retomadora de tarefas; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens
democraticus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens agglutinatorius; Homo sapiens parapoliticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: Ágora Cognopolita vivenciada = a praça da integração do Polo Discernimentum, enquanto embaixada das ICs; Ágora Cognopolita teórica = a praça idealizada qual núcleo político e parapolítico, enquanto piloto para o Estado Mundial.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da grupalidade quando operosa
e cosmoética; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da amizade; a cultura da sociabilidade
evoluída; as pontes culturais; a cultura da convivialidade multiexistencial.
Proposta. A Ágora Cognopolita foi proposta oficialmente na tertúlia conscienciológica
do dia 08.12.2009 na apresentação do verbete Retificação, com o nome de Praça dos 500, na
ocasião da sugestão de se recriar o Conselho dos 500 aos moldes daquele existente na Grécia
Antiga, reeditando a democracia pura na Cognópolis.
Assinvéxis. O anteprojeto do plano piloto do Campus da Assinvéxis, apresentado na III
Semana da Invéxis (2005) prevê a inserção de Miniágora ou anfiteatro como centro da interação
entre os voluntários inversores.
Convite. A Ágora Cognopolita pode ser novo atrativo da Cognópolis visando acolher
possíveis intermissivistas, amigos e colegas da sociedade local, visitantes ou mesmo curiosos.
Convergência. O papel da Ágora Cognopolita é convergir pessoas buscando a sinergia
de esforços, tornando-se com o passar do tempo, grande ponto-nodal da Cognópolis.
Tabelologia. A clássica Ágora de Atenas possuía elementos fixos, também existentes em
outras Ágoras Gregas. Destacam-se, na tabela abaixo, 5 paralelos entre a Ágora Ateniense
e a proposta da Ágora Cognopolita:
Tabela – Cotejo Ágora Ateniense / Ágora Cognopolita
Nos
1.

2.

3.

4.

5.

Ágora Ateniense

Ágora Cognopolita

Boule. A boule ateniense, sediada no Bouleterium, era o Conselho dos 500, mantendo a missão de preparar terreno para as
decisões a serem tomadas pela ekklesia.
Ekklesia. Assembleia do povo ou dos cidadãos, instância decisória principal e definitiva da pólis democrática.
Feira. A feira ou mercado era ponto alto
da Ágora Ateniense e elemento com maior
função atratora dos cidadãos.
Prytaneion. Reunião dos prítanes. Evitava
reunir todo o Conselho dos 500, atuando
na resolução de problemas rotineiros, também os encaminhava à ekklesia.
Stoa. Corredor ou pórtico semiaberto, comumente destinado ao uso público, onde
ocorriam debates com filósofos, feiras, exposições e discursos.

Comissão. A Comissão de Gestão do
Conselho dos 500, responsável pela organização e pauta das respectivas assembleias decisórias.
Conselho dos 500. A instância decisória
final cognopolita em Foz do Iguaçu (Ano-base: 2012).
Eventos. As atividades tarísticas são megaatratores da Cognópolis, promovendo
intenso networking mentalsomático.
Convocação. Não há estrutura equivalente ou semelhante na Cognópolis Foz. Se
necessário, o Conselho dos 500 pode ser
convocado.
Holoteca e Tertuliarium. Locais destinados ao público onde ocorrem exposições,
debates e as tertúlias conscienciológicas
gratuitas, abertas e diárias.

Enciclopédia da Conscienciologia

601

Vitrine. Segundo a Debatologia, a Ágora Cognopolita pode ser o referencial ou vitrine
intrafísica para o debate de temas de máxima importância para a Socin, aos moldes destes 5, dispostos em ordem alfabética:
1. Coletividade. Modelo sociológico e urbanístico para resolução da tensão permanente
na vida em sociedade, a busca pela privacidade-metrópole e segurança-comunidade.
2. Democracia pura. Proposta de resgate revisado e ampliado da democracia grega, direta, com o foco na eliminação da política representativa e da figura do político profissional.
3. Ecologia. Plano cognopolita de longo prazo de tornar-se comunidade sustentável.
4. Economia. Modelo de comunidade geradora de emprego e renda locais, com foco na
autossustentabilidade, através do estímulo da produção e comércio locais.
5. Evolução. A Ciência Conscienciologia, através do paradigma consciencial, contribuindo para o upgrade em outras áreas da Ciência Convencional.
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 Ágora Cognopolita, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
02. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Consciência política: Politicologia; Neutro.
05. Crescendo Helenismo-Conscienciologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Debate: Debatologia; Neutro.
07. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
08. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
09. Edificação conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
10. Mundividência: Cosmovisiologia; Neutro.
11. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Proto-Estado Mundial: Parassociologia; Neutro.
13. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Viveiro evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A ÁGORA COGNOPOLITA CONSTITUI VITRINE MULTIDIMENSIONAL EXPLICITADORA DO CONSCIENCIOCENTRISMO INTRAFÍSICO, OBJETIVANDO A MATERIALIZAÇÃO
DA PRÁTICA DOS CURSOS INTERMISSIVOS AVANÇADOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a importância da Ágora Cognopolita para a integração e consolidação da Cognópolis-Foz? Reconhece a relação com o Proto-Estado Mundial?
Filmografia Específica:
1. Alexandria. Título Original: Agora. País: Espanha. Data: 2009. Duração: 125 min. Gênero: Drama.
Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Alejandro Amenábar. Elenco: Rachel Weisz; Max Minghella; Oscar Isaac; Ashraf Barhom; Michael Lonsdale; Rupert Evans;
Richard Durden; Sami Samir; Manuel Cauchi; Homayoun Ershadi; Oshri Cohen; Harry Borg; & Charles Thake. Produção: Álvaro Augustín; & Fernando Bovaira. Desenho de Produção: Guy Hendrix Dyas. Direção de Arte: Dominique
Arcadio; Matthew Gray; Stuart Kearns; Jason Knox-Johnston; & Frank Walsh. Roteiro: Alejandro Amenábar; & Mateo
Gil. Fotografia: Xavi Giménez. Música: Dario Marianelli. Montagem: Nacho Ruiz Capillas. Cenografia: Larry Dias.
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Efeitos Especiais: All Effects; DDT Efectos Especiales; & El Ranchito. Companhia: Mod Producciones; Himenóptero;
Telecinco Cinema; Canal+ España; & Cinebiss. Sinopse: Sob o domínio Romano, Alexandria é palco de violentas rebeliões religiosas. Judeus e cristãos competem pela soberania política, econômica e religiosa. A astrônoma Hypatia lidera
grupo de discípulos lutadores para preservar a Biblioteca de Alexandria.
Bibliografia Específica:
01. Balthazar, Alexandre; Lançado Projeto da Ágora Cognopolita; Reportagem; Jornal da Cognópolis;
Mensário; Ano 16; N. 184; Foz do Iguaçu, PR; Novembro, 2010; primeira página (manchete).
02. Bauman, Zygmunt; Comunidade: A Busca por Segurança no Mundo Atual (Community: Seekink Safety
in an Insecure World); trad. Plínio Dentzien; 142 p.; 9 caps.; 87 citações; 62 notas; alf.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar, Rio
de Janeiro, RJ; 2003; páginas 7 a 11, 18 a 21 e 122 .
03. Coulanges, Foustel; A Cidade Antiga (La Cité Antique); revisoras Virgínia de A. Thomé; Ivete Batista
dos Santos; & Célia Regina Rodrigues de Lima; trad. Fernando de Aguiar; XII + 642 p.; 47 caps.; 1 esquema; 2 enus.;
glos. 614 termos; 1 índice analítico; 20,5 x 12,5 cm; br.; 4ª Ed.; 2ª imp.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2000; páginas
134 a 150 e 372 a 381.
04. Jacobs, Jane; Morte e Vida das Grandes Cidades (The Death and Life of Great American Cities);
revisoras Maria Estela Heider Cavalheiro; & Cheila Aparecida Gomes Baião; trad. Carlos S. Mendes Rosa; X + 510 p.; 21
caps.; 4 esquemas; alf.; 20,5 x 15 cm; br.; 2ª imp.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2001; páginas 29 a 79 e 167 a 194.
05. Munford, Lewis; A Cidade na História: Suas Origens, Tranformações e Perspectivas (The City in History: Its Origins, its Transformations and its Prospects); trad. Neil R. da Silva; XII + 812 p.; 672 caps.; 152 citações; 86
fotos; 28 ilus.; 716 refs.; alf.; 23 x 15,5 x 6 cm; br.; 5ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2008; páginas 156, 157
e 173 a 237.
06. Oliveira, Nara; Reeducação Patrimonial e Diálogos Interculturais; Artigo; Maria Izabel; et al.; Compiladoras; Anais 2003-2010 do Colégio Invisível da Cosmoeticologia; VII Encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia; Natal, RN; 06-08.10.06; revisoras Erotildes Louly; & Adriana de Lacerda Rocha; 30 x 21 x 3,5 cm; enc.;
Foz do Iguaçu, PR; Abril, 2011; páginas 332 e 333.
07. Penn, Mark J.; Microtendências, as Pequenas Forças por trás das Grandes Mudanças de Amanhã
(Microtrends: The Small Forces behind Tomorrow´s Big Changes); trad. Adriana Rieche; 582 p.; 75 caps; 173 citações;
7 enus.; 41 gráfs.; 1 mapa; 638 refs.; 11 tabs.; alf.; 23 x 15,5 x 3,5 cm; br.; Best Seller; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas
15 a 23 e 111.
08. Souza, Marcelo Lopes de; A Prisão e a Ágora: Reflexões em torno da Democratização do Planejamento
e da Gestão das Cidades; VIII + 642 p.; 17 caps.; 23 enus.; 1 esquema; 16 fotos; 3 ilus.; 111 notas; alf.; 23 x 16 x 4 cm;
br.; Bertrand Brasil; Rio de Janeiro, RJ; páginas 33 a 43, 69, 72, 260 a 272, 314 a 325, 335 a 337 e 586 a 592.
09. Vasconcelos, José Ramos de Neto; Democracia Pura: História e Atualidade, Reforma Política, Teoria
e Prática sobre Governo sem Políticos Profissionais; int. Horst Haas; pref. Antonio Silvio Curiati; revisoras Denise
Katchuian Dognini; & Marylene Pinto Michael; 188 p.; 2 partes; 12 caps.; 2 E-mails; 51 enus.; 3 esquemas; 1 foto;
4 ilus.; 1 mapa; 1 microbiografia; 3 organogramas; 1 tab.; 1 website; 22 notas; 90 refs.; 23 x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Nobel; São
Paulo, SP; 2007; páginas 55 a 63.
10. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
página 876.
11. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 347, 406,
407, 433, 494, 567, 851 e 992.
12. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 114, 148, 184, 185, 196 e 221.
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AGROTÓXICO
(ECOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O agrotóxico é o produto de origem química ou biológica usado para combater pragas e organismos patógenos, passíveis de comprometerem a produção da lavoura, o armazenamento e beneficiamento das culturas agrícolas, pastagens e reflorestamento.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição agro vem do idioma Grego, agrós, e este derivado do idioma Latim, agri, “campo”. Surgiu no Século XIX. O termo tóxico deriva do idioma Latim, toxicum, “veneno em que embebiam as setas; qualquer veneno”, e este do idioma Grego, toxikón, “veneno para flechas”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Agroquímico. 2. Hormônio vegetal.
Eufemisticologia. A expressão defensivo agrícola escondendo os resultados negativos
do produto químico.
Antonimologia: 1. Antitóxico. 2. Adubo orgânico.
Estrangeirismologia: o environmental impact dos agrotóxicos no ambiente; a open
mind em prol do bem-estar planetário.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoconscientização ecológica planetária.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Venenos, não. Alimentos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Ecologia; o holopensene do ambiente sem contaminação química; o holopensene saudável do Planeta; a limpeza holopensênica; a eliminação da
pressão holopensênica assediadora; a reurbanização regeneradora da Natureza; a renovação do
holopensene terrestre; a fixação de holopensene cosmoético.
Fatologia: o agrotóxico; a alteração da composição das plantas; os agrotóxicos usados
enquanto veneno e vendidos como remédio; o uso de agrotóxico para aumentar a produtividade;
o controle de doenças nas plantas; a revolução verde ocasionando mudança do processo tradicional agrícola; o uso continuado do mesmo agroquímico gerando resistência nas plantas; as indesejáveis contaminações das espécies; a dispersão de agrotóxico no ambiente, causando desequilíbrio
ecológico; a contaminação das águas por agrotóxico; a ação nociva no ambiente, provocando doenças; os agrotóxicos causadores de câncer, leucemia, asma, diabetes e doença de Parkinson; os
produtos químicos geradores de contaminação ambiental; o impacto na saúde humana e de animais; a destinação inadequada das embalagens de agrotóxicos; os malefícios provocados pelos
agrotóxicos, causando interprisão grupocármica; a contaminação do trabalhador rural; a indústria
eximindo-se da responsabilidade e delegando o problema de contaminação ao trabalhador; a prática de culpar o agricultor pelo uso incorreto de agrotóxicos; a regulação dos agrotóxicos subordinada a interesses políticos e econômicos; a saúde e o ambiente perdendo as prerrogativas em relação aos agrotóxicos; a intoxicação do consumidor devido ao agrotóxico no cultivo; o monitoramento ambiental visando a redução de riscos à saúde; os possíveis malefícios aos animais; a assistência aos ambientes degradados; a necessidade de aumentar o plantio sem agrotóxicos; a Sociedade tomando consciência dos malefícios provocados pelos agrotóxicos; a superpopulação exigindo o aumento da produtividade agrícola; a demanda do planejamento ecológico exigindo novas posturas comerciais.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a desassedialidade
de ambientes contaminados por produtos químicos; o ambientex baratrosférico coexistindo e influenciando a vida humana; as inspirações de base extrafísica quanto ao consumo de alimentos
orgânicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico agrotóxico–estigma ambiental.
Principiologia: o princípio do respeito à Natureza; o princípio de produzir alimentos
saudáveis; o princípio de eliminar a utilização de agrotóxicos; o princípio de não provocar dessomas devido ao uso de produtos químicos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao uso de agrotóxicos.
Teoriologia: a teoria da comunicação interdimensional; a teoria da reurbex; a teoria
das Centrais Extrafisicas; a teoria da reurbanização intrafísica (reurbin).
Tecnologia: as técnicas de restauração dos ambientes degradados; a técnica de avaliação e controle de produtos químicos; a técnica de manejo sustentável e agroecológico.
Voluntariologia: o voluntariado promovendo renovações pensênicas quanto à Ecologia;
o paravoluntariado da reurbanização extrafísica da Terra; a convivialidade sadia no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Botânicos; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia.
Efeitologia: o efeito da descontaminação na colheita dos alimentos saudáveis; o efeito
do uso de veneno na proliferação de doenças em humanos e pré-humanos; o efeito positivo do
campo energético pararreurbanológico; o efeito da manutenção ou aumento de interprisões por
endividamentos multiexistenciais; o efeito das reurbexes na melhoria do holopensene dos ambientes; a colheita saudável enquanto efeito do plantio sem agrotóxico.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos.
Ciclologia: o ciclo plantação-colheita; o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica.
Binomiologia: o binômio consertos-acertos; o binômio hábitos errôneos–rotinas regressivas; o binômio potencialidades-fragilidades; o binômo produtos químicos nas plantações–anticosmoética.
Interaciologia: a interação persistência de erros na agricultura–estagnação evolutiva;
a interação energias conscienciais nocivas–ambientes patológicos.
Crescendologia: o crescendo patológico das contaminações nas plantações, solos, ar
e águas; o crescendo patológico abusos ambientais–débito grupocámico; o crescendo patológico
das acumulações intrafísicas impróprias.
Trinomiologia: o trinômio crescimento populacional–crescimento econômico–degradação ambiental; o trinômio leviandade-negligência-irresponsabilidade; o trinômio emoção-objeto-ambiente.
Polinomiologia: o polinômio tempo-lugar-cultura-sociedade; o polinômio valores-intenções-propósitos-expectativas; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo paradigma consciencial / paradigma eletronótico;
o antagonismo conscin cosmoética / conscin anticosmoética; o antagonismo altruísmo / egoísmo;
o antagonismo pressão holopensênica sadia / pressão holopensênica doentia; o antagonismo
conquistas / fracassos.
Paradoxologia: o paradoxo de a vida intrafísica ser energética; o paradoxo de o menos
poder ser mais; o paradoxo de os agrotóxicos serem considerados remédios para as plantas.
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Politicologia: a política brasileira de redução de impostos à produção e comércio de
pesticidas; a política de financiamento da agricultura incentivando o uso de agrotóxicos; a campanha de iniciativa popular (PRONARA) para a aprovação de lei nacional de redução do uso de
agrotóxicos.
Legislogia: a lei federal reguladora do processo de registro de produtos agrotóxicos.
Filiologia: a biofilia; a hidrofilia; a neofilia; a paraconviviofilia; a acriticofilia; a reeducaciofilia; a multidimensiofilia.
Fobiologia: a adaptaciofobia; a ecofobia; a neofobia; a assistenciofobia; a reeducaciofobia; a conscienciofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da banalização; a síndrome de abstinência da Baratrosfera
(SAB).
Mitologia: o mito da incapacidade de mudar a realidade.
Holotecologia: a reurbanoteca; a convivioteca; a interassistencioteca; a ecoteca; a pensenoteca; a consciencioteca; a politicoteca.
Interdisciplinologia: a Ecologia; a Zoologia; a Geologia; a Botânica; a Intrafisicologia;
a Reeducaciologia; a Cosmoeticologia; a Parageografologia; a Parassociologia; a Pararreurbanologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu contaminadora; a conscin eletronótica; a conscin
ecológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o agricultor; o educador ambiental; o ecologista; o sociólogo; o vegetariano; o pesquisador; o biólogo; o ambientalista; o engenheiro ambiental; o agrônomo; o geógrafo; o trabalhador rural; o cidadão; o cientista; o guarda florestal; o intermissivista; o inversor
existencial; o reciclante existencial.
Femininologia: a agricultora; a educadora ambiental; a ecologista; a socióloga; a vegetariana; a pesquisadora; a bióloga; a ambientalista; a engenheira ambiental; a agrônoma; a geógrafa; a trabalhadora rural; a cidadã; a cientista; a guarda florestal; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo
sapiens assistentialis; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens completista; o Homo
sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: agrotóxico inseticida = aquele próprio para controlar insetos, ácaros, nematoides e moluscos; agrotóxico fungicida = aquele próprio para o controle de doenças por fungos, bactérias e vírus; agrotóxico herbicida = aquele próprio para controlar plantas daninhas.
Culturologia: a cultura da preservação ambiental; a cultura ecológica; a cultura da
convivialidade sadia.
Caraterologia. Sob a ótica da Ecologia, eis em ordem alfabética, 7 classes de agrotóxicos:
1.
2.
3.
4.

Carbamatos.
Clorofenóxicos.
Fluoracetato de sódio.
Glifosate.
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5. Organoclorados.
6. Organofosforados.
7. Paraquat.
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 o agrotóxico, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda ambiental organizacional: Ecologia; Neutro.
02. Assistência geológica: Intrafisicologia; Neutro.
03. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
04. Benesse planetária: Intrafisicologia; Neutro.
05. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
06. Declínio vegetal planetário: Ecologia; Nosográfico.
07. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
08. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
09. Limpeza holopensênica: Desassediologia; Homeostático.
10. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
11. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
12. Natureza intermissiva: Intermissiologia; Neutro.
13. Saúde ambiental: Paraecologia; Homeostático.
14. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.

A REDUÇÃO, GRADUAL, DO USO DE AGROTÓXICO PODE
DESCONTAMINAR O MEIO AMBIENTE, MELHORAR A SAÚDE HUMANA, REEQUILIBRAR O PLANETA E GERAR MAIOR VITALIDADE NO COTIDIANO DAS CONSCINS LÚCIDAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente da contaminação dos alimentos
e do ambiente por agrotóxicos? Quais posturas vêm adotando, para mudar esta realidade?
Bibliografia Específica:
1. Peres, Frederico & Moreira, Josimo Costa; orgs.; É Veneno ou é Remédio? Agrotóxicos, Saúde e Ambiente; pref. 1; X + 384 p.; 11 E-mails; 35 enus.; glos. 179 termos; 6 gráf.; 24 ilus.; 10 websites; 21x 14,5 cm; br.; Fiocruz;
Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 1 a 384.

J. S.
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ÁGUA
(HIDROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A água é a substância química composta por 2 átomos de hidrogênio
e 1 átomo de oxigênio e, quando pura, é incolor, insípida e inodora, podendo ser encontrada nos
estados físicos líquido, sólido ou gasoso.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo água vem do idioma Latim, aqua, “água”. Surgiu no Século X.
Sinonimologia: 1. Substância química H2O. 2. Óxido de hidrogênio. 3. Solvente universal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 32 cognatos derivados do vocábulo água: aguaça; aguaçada; aguaçado; aguaçal; aguaceira; aguaceirada; aguaceiro; aguacento; aguachada;
aguachado; aguachar; aguachento; aguada; aguadeiro; aguadilha; aguado; aguadoiro; aguador; aguadouro; aguagem; aguamento; aguar; aguatal; aguateira; aguateiro; desaguada; desaguadeiro; desaguado; desaguadoiro; desaguadouro; desaguamento; desaguar.
Antonimologia: 1. Hidrogênio (H). 2. Oxigênio (O).
Estrangeirismologia: a water; a eau; a wasser.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscernimento quanto ao uso cosmoético da água.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Água: direito existencial. Empreguemos águas novas. Água estagnada apodrece. Água: desafio ambiental.
Água: patrimônio planetário. Terra: planeta água.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da preservação e conservação da água; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os poluciopensenes; a poluciopensenidade; os antipensenes;
a antipensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a água; o elemento básico para a manutenção da vida de todo ser vegetal, animal subumano e humano; o fato de o planeta Terra e o corpo humano serem compostos de aproximadamente 70% de água; a condição fundamental da água na preservação do corpo físico; a digestão, a absorção e o transporte dos nutrientes; a base do sangue e secreções corporais; o papel
essencial no processo de excreção e na manutenção da temperatura corporal; a lágrima; a saliva;
o suco gástrico; a lubrificação das articulações; o tratamento da hipertensão; o tratamento de calculo renal; a redução para 50% de água na composição do soma a partir dos 60 anos de idade;
o fato de a água não conter calorias; a perda de 10% de água do soma podendo causar distúrbios
graves à conscin; o contrassenso de quase 1 bilhão de pessoas em todo mundo não terem acesso
à água potável; o alerta da Organização das Nações Unidas (ONU) para o fato de cerca de 4 mil
crianças menores de 5 anos morrerem todos os dias de doenças passíveis de prevenção relacionadas à água (Ano-base: 2010); a desidratação; o privilégio de o Brasil possuir 12% das reservas de
água doce do Planeta; a necessidade vital e obrigação jurídica de proteção da água; o Dia Mundial
da Água (22 de março); as destruições e desmatamentos nas áreas de mananciais; a mata ciliar;
o processo lento de tornar a água potável; as soluções efetivas para os desafios da qualidade da
água; o esgoto minimizado, tratado, contabilizado e reintegrado de modo seguro no ciclo hidrológico; o transporte marítimo; o habitat para plantas e animais; a irrigação na agricultura; a recreação aquática; a piscina; o aquário; os corpos de água; as fronteiras molhadas; o gelo dos pólos terrestres; o volume da água expandido quando congelada; as nuvens carregadas; a purificação da
água pela evaporação; a purificação da água pela penetração no solo até os lençóis freáticos;
o aquífero Guarani; a descoberta do maior aquífero do mundo no norte do Brasil (Ano-base:
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2010); o rio Amazonas considerado o maior em extensão e volume; o ecossistema do Pantanal
Matogrossense; as Cataratas do Iguaçu enquanto chacra da Terra; a usina hidrelétrica Itaipu Binacional; o programa Cultivando Água Boa da Itaipu Binacional; a transformação da hidroenergia
em energia elétrica; a chuva como fonte de água; os fenômenos naturais das enchentes; os alagamentos; a seca; a aridez; as tragédias ambientais do Mar de Aral e do Mar Morto; o aquaterrorismo; os desmoronamentos de encostas; o tsunami; a erosão; a Declaração Universal dos Direitos
da Água (ONU); a Agência Nacional de Águas (ANA); o WaterBank; o imprescindível direito de
uso das águas pluviais; o ato de saber usar a água para aproveitá-la ao máximo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parafato de as
energias conscienciais poderem atuar na água modificando a estrutura molecular; a projeção
consciente pela flutuação em tanque de água; o banho diário favorecendo a expansão das ECs; as
repetições de experiências secundárias seculares na degradação da água; as fontes de hidroenergia; a água como elemento de composição físico-química do ectoplasma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolução educacional–utilização consciente e racional
da água; o sinergismo água limpa–saúde pública–saúde do meio ambiente.
Principiologia: o princípio da preservação dos ciclos da água; o princípio de causa
e efeito; os princípios do Direito Ambiental; o princípio do poluidor-pagador enquanto norma do
Direito Ambiental; o princípio do usuário-pagador responsabilizando a atividade econômica pelos custos ambientais; os princípios dos Direitos Humanos Fundamentais como garantia do ambiente protegido e pertencente a todos; o princípio da solidariedade e benefício mútuo na preservação da água.
Codigologia: o código de águas; os códigos de conduta social; o código regulador de
instalações prediais de água e esgoto; o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusulas sobre o uso racional da água.
Teoriologia: a teoria do surgimento da água; a teoria da água expandida; a teoria dos
7 Cês; a teoria da reciclagem intrafísica.
Tecnologia: a técnica de preservação da água; a técnica de renovação da água; a técnica de reciclagem da água; a técnica de reutilização da água; a técnica da nanofiltração na purificação da água; a técnica de reidratação; a técnica da hidroprojeção; a técnica retrógrada da
tacon “água com açúcar”; a técnica profilática da chuveirada hidromagnética.
Voluntariologia: os voluntários da água objetivando conscientizar e mobilizar a sociedade para o uso ético da água; os voluntários da preservação dos mananciais; o voluntariado na
preservação do ambiente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito do código de águas; o efeito do uso anticosmoético da água; o efeito tsunami do abalo sísmico no fundo do mar; o efeito da tensão superficial da água; o efeito patológico da desidratação; a hiponatremia como efeito da hiperidratação; o efeito da preservação
da água.
Ciclologia: o ciclo hidrológico da troca de água entre a hidrosfera e a atmosfera; o ciclo metabólico hidratação-transpiração-evaporação; o ciclo da chuva; o ciclo multiexistencial
terrestre dependente do elemento água.
Binomiologia: o binômio água-vida.
Interaciologia: a interação gota d’água–acidente de percurso; a interação Homem-Natureza; a interação Ecologias Naturais–Ecologias Humanas.
Crescendologia: o crescendo nascente-córrego-rio-mar.
Polinomiologia: o polinômio intrafísico água-terra-fogo-ar; o polinômio evaporação-condensação-precipitação-infiltração; o polinômio (principais tipos de água) potável-destilada-mineral-salobra-doce-salgada-contaminada-poluída.
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Antagonismologia: o antagonismo água / fogo; o antagonismo água / óleo; o antagonismo água fonte de vida / água condutora de doenças.
Paradoxologia: o paradoxo de a água matar a sede (vida) e poder matar o sedento
(morte); a mensagem subliminar mercantilista no paradoxo água-diamante; o paradoxo de 70%
da superfície da Terra ser coberta de água, mas somente 1% sevir para o consumo.
Politicologia: a política das irrigações; a política de água para as regiões áridas; a política de água e saneamento básico; a política nacional dos recursos hídricos; a política das microbacias; a vulgocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei de proteção dos mares e oceanos; a lei de proteção dos mananciais; as
leis contra os crimes ambientais; a lei da utilização da água; a lei da navegação; a lei da interdependência consciencial entendida no uso racional da água.
Filiologia: a hidrofilia; a aquariofilia; a biofilia; a convivioflia; a neofilia.
Fobiologia: a hidrofobia; a xenofobia; a criticofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da desidratação na quarta idade e na infância.
Maniologia: a mania de lavar as mãos repetidamente; a aquamania.
Holotecologia: a oceanoteca; a hidroteca; a evolucioteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Hidrologia; a Intrafisicologia; a Ecologia; a Pensenologia;
a Conviviologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Civilizaciologia; o Paradireito; a Cosmovisiologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu contaminadora; a consréu ressomada; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o ambientalista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a ambientalista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens
alienatus; o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens cosmopolita; o Homo sapiens cosmovisiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: água poluída = a contendo alterações físicas como odor, cor, sabor e turbidez; água contaminada = a contendo agentes patogênicos vivos; água potável = a própria para
o consumo humano.
Culturologia: a cultura do lançamento de esgoto nos cursos de água; a cultura do desmatamento das matas ciliares; a cultura da água lava tudo; a cultura de proteção ao ambiente.
Caracterologia. Conforme a Hidrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 36 designações de grandes acumulações de água, denominadas corpos hídricos:
01. Abra.
02. Açude.
03. Angra.
04. Arroio.
05. Bacia.
06. Baía.
07. Barragem.
08. Canal.
09. Corredeira.
10. Córrego.
11. Correnteza.
12. Enseada.
13. Estreito.
14. Estuário.
15. Fiorde.
16. Fosso.
17. Glaciar.
18. Golfo.
19. Igarapé.
20. Lago.
21. Lagoa.
22. Lago subglacial.
23. Laguna.
24. Mar.
25. Marisma.
26. Nascente.
27. Oceano.
28. Pântano.
29. Poço.
30. Reservatório.
31. Riacho.
32. Ribeira.
33. Ribeirão.
34. Rio.
35. Sanga.
36. Zona úmida.
Terapeuticologia: a água gel na disfagia; a hidroterapia nas afecções do soma; a hidroginástica na manutenção do soma; a hidratação diária profilática na homeostase holossomática.
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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 água, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
03. Bairrismo: Intrafisicologia; Neutro.
04. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
06. Confrontação urbanística: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
08. Natureza intermissiva: Intermissiologia; Neutro.
09. Nuança: Experimentologia; Neutro.
10. Suprimento vital: Intrafisicologia; Neutro.
11. Tema transversal: Tematologia; Neutro.
12. Teoria dos 7 Cês: Intrafisicologia; Neutro.
13. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

A ÁGUA, O LEGADO HÍDRICO PLANETÁRIO, É DIREITO,
EMPRÉSTIMO E RESPONSABILIDADE DE TODOS. A UTILIZAÇÃO COSMOÉTICA E COMPARTILHADA CONTRIBUI PARA A PRESERVAÇÃO E REEDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, contribui para a preservação, conservação e renovação da água? Qual o nível de autorreflexão quanto à responsabilidade no uso sustentável da
água e às possibilidades de melhoria da qualidade dos recursos hídricos do planeta?
Bibliografia Específica:
1. Macedo, Jorge Antonio Barros de; Águas & Águas; revisora Regina Célia Carvalho Junqueira; 978
p.; 3 E-mails; 146 ilus.; 1 microbiografia; 334 quadros; 3 tabs.; 2 websites; 812 refs.; 3 anexos; 22 x 15 x 5 cm; br.; 2ª Ed.
rev. e aum.; Varela; São Paulo, SP; 2001; páginas 12 a 33, 132 a 190 e 379 a 410.
2. Palaniappan, Meena; et al.; Cuidando das Águas: Soluções para Melhorar a Qualidade dos Recursos
Hídricos (Clearing the Waters: A Focus on Water Quality Solutions); apres. Achim Steiner; revisora Danúzia Queiroz;
trad. Agência Nacional de Águas (ANA); 158 p.; 5 caps.; 66 fotos; 4 gráfs.; 1 ilus.; 9 mapas; 10 tabs.; 107 siglas; 125
websites; 230 refs.; 28 x 23 cm; br.; TDA; Brasília, DF; 2011; páginas 19 a 64.
3. Vargas, Marcelo Coutinho; O Negócio da Água; coord. Joaquim Antonio Pereira; 270 p.; 13 abrevs.;
5 caps.; 7 ilus.; 35 siglas; 6 tabs.; 141 notas; 54 refs.; 5 anexos; 21 x 14 cm; br.; Annablume; São Paulo, SP; 2005; páginas
20 e 66 a 69.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,7 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 32, 79, 565, 569, 903, 1.000 e 1.007.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 206, 287,
515, 553, 594, 668, 829, 1.031 e 1.107.
6. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-
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tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 99.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 369, 573, 580, 667,
675, 700, 714, 720, 727, 731 e 732.
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ÁGUA VITALIZADORA
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A água vitalizadora é a substância (H2O) natural líquida, essencial para
a maior parte dos organismos vivos, utilizada terapeuticamente no dia a dia pela conscin, homem
ou mulher, de modo a potencializar a saúde somática.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo água vem do idioma Latim, aqua, “água”. Surgiu no Século
X. O vocábulo vital procede também do idioma Latim, vitalis, “concernente à vida; de vida; vital”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Líquido vitalizador. 2. Água tonificante. 3. Água energizadora.
Neologia. As 3 expressões compostas água vitalizadora, água vitalizadora de uso interno e água vitalizadora de uso externo são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Ausência de água. 2. Água contaminada. 3. Água subutilizada.
Estrangeirismologia: o water closet; o bidet; o ofurô; o sentô; a água in natura; o waterholic; o boiler; o parque Wet´n Wild; o geyser natural; a jacuzzi relaxante; a valiosa Aurum 79.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à saúde física.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Água: bebida transparente. Água represada envenena. Água: agente terapêutico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal terapêutico; o holopensene da vitalidade; os somatopensenes; a somatopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade.
Fatologia: a água vitalizadora; a água proporcionando vida; a água terapêutica; a água
renovadora; a água higienizadora; a composição do corpo humano de 65% em média de água;
o líquido necessário nas funções metabólicas; o copo d’água dinamizando o metabolismo e aquecendo o corpo; os tratamentos caseiros e profissionais à base de água; as hidroterapias; a saúde
pela água (SPA); o uso terapêutico da água.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático realizado na ducha;
a hidroenergia; as repercussões da água no holochacra; a chuveirada hidromagnética; as inspirações extrafísicas embaixo do chuveiro; a desassim proporcionada pela diurese e lavagem das
mãos; a lavagem das mãos como técnica de superação da hematofobia resultante de traumas de
retrovidas; a energização do contato com as Cataratas do Iguaçu; a recuperação de cons pelo
contato com a água junto à Natureza; as retrocognições desencadeadas pelas chuvas e nevascas;
a hidromancia; a hidroprojeção; os campos energéticos hidrófilos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo água-energia; o sinergismo banho-reflexão; o sinergismo natação-pulmão; o sinergismo fonte d’água–distração; o sinergismo mar-expansão.
Principiologia: o princípio do retorno à natureza; o princípio da saúde.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à saúde consciencial e ao
antidesperdício dos recursos naturais.
Teoriologia: a teoria da Fisiologia Humana; a teoria dos efeitos pensênicos nas moléculas da água; a teoria das terapias alternativas.
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Tecnologia: a técnica do copo d’água matinal; a técnica de carregar a garrafa d’água;
a técnica de tomar banho para aliviar o cansaço; as tecnologias de reaproveitamento da água.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório
conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da ectoplasmia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Somatologistas; o Colégio Invisível dos Terapeutas Naturalistas; o Colégio Invisível dos Médicos Holísticos.
Efeitologia: os efeitos metabólicos, desintoxicantes, relaxantes, profiláticos e terapêuticos do contato e uso da água.
Neossinapsologia: a água vitalizadora do funcionamento cerebral e, portanto, da criação
das neossinapses.
Ciclologia: o ciclo vital nascimento-vida-morte; o ciclo hidrológico; o ciclo de purificação da água; o ciclo da higiene corporal cotidiana; o ciclo terapêutico.
Enumerologia: a água potável; a água do alimento; a água da natureza; a água armazenada; a água tratada; a água comercializada; a água preservada.
Binomiologia: o binômio água-vida; o binômio água-hidratação; o binômio água-relax;
o binômio água-cura; o binômio água-inspiração; o binômio água–higiene consciencial.
Interaciologia: a interação água-metabolismo; a interação água-culinária; a interação
água-desassim; a interação água-flutuação; a interação mergulho na água–introspecção.
Crescendologia: o crescendo insolação-intoxicação-desidratação-morte.
Trinomiologia: o trinômio água-hidratação-homeostase; o trinômio água-limpeza-leveza; o trinômio exercícios aquáticos–fortalecimento muscular–redução do impacto; o trinômio
água-massagem-relaxamento; o trinômio som de água natural–tranquilização–sono qualificado;
o trinômio água–processo vegetal–ectoplasmia; o trinômio ar-água-alimento.
Polinomiologia: o polinômio água vitalizadora–ativação metabólica–dinamização energossomática–bem-estar consciencial; o polinômio água-recarga-sobrecarga-descarga.
Antagonismologia: o antagonismo água pura / água contaminada; o antagonismo oásis
/ seca; o antagonismo aquíferos / cemitérios; o antagonismo hidratação / diarreia; o antagonismo carência de água potável no mundo / tratamentos hidrotermais luxuosos; o antagonismo água
natural / bebida artificial.
Paradoxologia: o paradoxo de o líquido sem sabor e sem odor ser tão multiuso e o melhor combatente da sede; o paradoxo de o elemento simples ser transformado em objeto de luxo.
Politicologia: as políticas de preservação do ambiente e de despoluição das águas, por
exemplo, o Projeto Cultivando Água Boa, da empresa Itaipu Binacional.
Legislogia: as leis da natureza; as leis da bioquímica humana.
Filiologia: a hidrofilia dos campos energéticos; a biofilia; a naturofilia; a terapeuticofilia; as práticas sadias de beber água, de lavar-se e de valorização da água.
Fobiologia: a superação de fobias relativas a traumas envolvendo água.
Sindromologia: a eliminação da síndrome do sujismundismo.
Mitologia: o mito da deusa egípcia Anuket, divindade inicialmente ligada à água; o mito
da deusa grega Tétis.
Holotecologia: a somatoteca; a terapeuticoteca; a higienoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Fisiologia; a Energossomatologia; a Parafisiologia; a Homeostaticologia; a Terapeuticologia; a Medicina Caseira; a Higienologia; a Experimentologia; a Hidrologia; a Ecologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin sadia; o ser humano vitalizado; o profissional da saúde.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
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o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo
sapiens energeticus; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens
activus; o Homo sapiens energodonator.
V. Argumentologia
Exemplologia: água vitalizadora de uso interno = a ingerida; água vitalizadora de uso
externo = a utilizada no contato com o soma.
Culturologia: a cultura da saúde; a cultura da vitalidade; a cultura do bem-estar.
Sintomatologia. Eis listados, na ordem alfabética, 10 sintomas da falta de água no organismo:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Cansaço: falta de energia, fadiga.
Desconcentração: perda da concentração ou habilidade mental.
Desempenho falho: diminuição do desempenho físico.
Dor: de cabeça.
Fome.
Gastrointestinal anormal: constipação; digestão fraca.
Ressecamento: da superfície das membranas, por exemplo, boca, olhos, pele.
Temperatura alterada: aumento da temperatura corporal.
Tontura.
Urina modificada: escura e com odor forte.

Atenção. No dia a dia, é necessário estar sempre hidratado ou tomar água quando sentir
algum dos quadros mencionados, antes de atribuir a causa a fatores mais complexos. Na terceira
idade, o cuidado precisa ser redobrado para evitar a desidratação.
Taxologia. Mediante a Terapeuticologia, eis listados, na ordem alfabética, 35 exemplos
de usos profiláticos e terapêuticos da água:
01. Água com açúcar: calmante popular caseiro.
02. Água com limão: copo d’água morna com limão em jejum para desintoxicar.
03. Água corrente: na desinfecção de machucados; na assepsia das mãos.
04. Água energizada: para ajudar na recomposição do enfermo.
05. Água mineral: com diferentes propriedades terapêuticas.
06. Água potável: na hidratação corporal e erradicação da sede, da fome e do frio.
07. Banho: para higienização do corpo físico.
08. Banho atlético: para massagear o corpo e a pele; exercícios físicos no banho.
09. Banho de assento: para problemas de saúde variados.
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10. Banho de cachoeira: para tonificar a pele e cabelos, além de energizante.
11. Banho de mar: para relaxar e promover o bem-estar físico e psicológico.
12. Banho frio: para abaixar a febre; para aquecer o corpo; para evitar alergias; para ativar a sensibilidade periférica e causar bem-estar e disposição para o trabalho; ansiolítico.
13. Banho morno: para relaxar e induzir o sono.
14. Banho quente: para limpar a pele e relaxar a musculatura; enrolar no cobertor, em
seguida, para provocar sudorese e reduzir processos inflamatórios.
15. Banhoterapia: utilizada com propósitos variados.
16. Banho termal: fonte de minerais, para aliviar dores e infecções, rejuvenescer a pele.
17. Bolsa de água quente: na redução de cólicas menstruais e infecções no organismo.
18. Bolsa de gelo: na atenuação da enxaqueca, hemorragias, dores musculares, febres.
19. Chafariz: público; refrescando o dia quente dos pedestres na cidade.
20. Chá terapêutico: remédio natural a preços acessíveis.
21. Chuveirada: despertamento da conscin na primeira hora da manhã.
22. Compressas: frias, contra inflamações; quentes, contra dores, cólicas, cãibras.
23. Escalda-pés: para aquecer os pés e tirar friagem, da chuva e da neve; para descansar
os pés, as pernas, aliviar dores articulares, diminuir o estresse; ativar o sistema imunológico.
24. Fisioterapia aquática: na água aquecida, reduz impacto e facilita o relax.
25. Flutuação na água: na promoção do relaxamento profundo; gerar descoincidência.
26. Fonte de água: o barulho relaxante da fonte d’água.
27. Gelo: nos sangramentos, nas contusões, nas inflamações, na conservação de órgão.
28. Hidroginástica: a ginástica realizada dentro da água, com menor impacto.
29. Hidromassagem: a partir da natação, hidroginástica ou jatos d’água de banheiras.
30. Parto natural na água: sob condições específicas, mais rápido e menos doloroso
para a mãe e mais tranquilo para o bebê.
31. Piscinas: as de onda imitando praia artificial em locais de clima frio para lazer.
32. Sauna: utilizada, sobretudo, em países frios visando a desintoxicação somática.
33. Sopa nutritiva: alimento aquecedor, revitalizador.
34. Soro fisiológico caseiro: contra a desidratação.
35. Vaporização: para limpar a pele, desbloquear vias aéreas superiores ou hidratar ambientes secos.
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 água vitalizadora, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Água: Hidrologia; Neutro.
02. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
03. Conscin frutariana: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Epidemioprofilaxia: Paraprofilaxiologia; Neutro.
05. Exigência da vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
06. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
07. Meio de sobrevida: Intrafisicologia; Neutro.
08. Micrassediador invisível: Parapatologia; Nosográfico.
09. Recepção somática: Somatologia; Neutro.
10. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
11. Soma: Somatologia; Neutro.
12. Sujismundismo: Parapatologia; Nosográfico.
13. Suprimento vital: Intrafisicologia; Neutro.
14. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
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OS ELEMENTOS MAIS SIMPLES DA VIDA HUMANA PODEM PROPORCIONAR EFEITOS INIMAGINÁVEIS EM TERMOS DE SAÚDE E BEM-ESTAR, GERANDO MAIS VITALIDADE E EQUILÍBRIO NO COTIDIANO DAS CONSCIÊNCIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já desfruta das propriedades da água vitalizadora? Quais práticas nesse sentido poderiam incrementar ainda mais a própria homeostase?
Bibliografia Específica:
1. Holford, Patrick; Os Dez Segredos das Pessoas 100% Saudáveis (Ten Secrets of 100% Healthy People);
trad. Doralice Xavier; 318 p.; 3 partes; 18 caps.; 113 enus.; 10 esquemas; 33 gráfs.; 6 ilus.; 11 questionários; 173 refs.; 27
tabs.; 22,5 x 15,5 cm; br.; Best Seller; Rio de Janeiro, RJ; 2013; página 194.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 99.
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AGUDIZAÇÃO DO AUTOPARAPSIQUISMO
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A agudização do autoparapsiquismo é o incremento, em nível agudo, das
parapercepções da conscin lúcida, quando minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, em função das exigências do próprio trabalho da megafraternidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo agudo vem do idioma Latim, acutus, “agudo; penetrante”. Apareceu no Século XI. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu
mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para procede também do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psiquismo provém do idioma Francês,
psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Agudez do autoparapsiquismo. 02. Agudização das parapercepções
pessoais. 03. Agudez da parapercuciência pessoal. 04. Hiperagudez autoparapsíquica. 05. Maximização do autoparapsiquismo. 06. Autoparaperceptividade aguda; autoparaperceptividade hiperlúcida. 07. Autoparapercuciência aguda. 08. Autoparapsiquismo ampliado. 09. Autoparapsiquismo incomum. 10. Hiperacuidade parapsíquica pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo agudo: aguda; agudamento; agudar; agudecer; agudense; agudento; agudez; agudeza; agudização; agudizada; agudizado; agudizar; hiperagudez; hiperagudeza; hiperagudo; hipoagudez; hipoagudeza;
pontiagudo; sobreagudo; subagudo; superagudo.
Neologia. As 3 expressões compostas agudização do autoparapsiquismo, agudização do
autoparapsiquismo tenepessista e agudização do autoparapsiquismo ofiexista são neologismos
técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 01. Autoparapsiquismo rotineiro. 02. Autoparapsiquismo embotado.
03. Autoparapsiquismo comum. 04. Parapercuciência pessoal medíocre. 05. Autoparaperceptividade comum. 06. Autoparapercuciência inexpressiva. 07. Hipoacuidade parapsíquica pessoal.
08. Amência consciencial; parapsicofobia. 09. Insensibilidade parapsíquica; monodimensionalismo. 10. Heterassedialidade.
Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o breakthrough parapsíquico pessoal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoparaperceptibilidade evoluída.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Hiperacuidade: megacurácia perceptual.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade interassistencial; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os exopensenes sadios; a exopensenidade sadia; a sintonia parapensênica da conscin paraperceptiva; os benignopensenes; a benignopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenização mantendo sadiamente a paraperceptibilidade aguçada.
Fatologia: a interassistencialidade incrementada; a tares; a cosmovisão expandida; as
neoperspectivas; a hipersensibilização perceptiva; a descoincidência vígil; a autovigilância profilática; a maior recuperação possível de cons magnos.
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Parafatologia: a agudização do autoparapsiquismo; a sinalética energética e parapsíquica pessoal pangráfica; o condicionamento energossomático otimizado pelo domínio do EV profilático; o ápice da agudez parapsíquica; o surto agudo de inspiração; o parapsiquismo paroxístico;
a maximização da autoparaperceptibilidade; a efervescência parapsíquica sadia; a intensificação
pontual das ECs; a potencialização da ectoplasmia pessoal; a eclosão de potencialidades parapsíquicas adormecidas; a soltura energossômica; a sintonização da dimener; a exacerbação da paraperceptibilidade interassistencial; a intensificação das experiências parafenomênicas; os estados
alterados de consciência (EAC); os banhos energéticos intensificados; a telepatia interconsciencial exacerbada; a interação com as Centrais Extrafísicas; a facilitação da instalação do estado de
consciência contínua; as doações energéticas otimizadas; o vislumbre da vivência na semiconsciexialidade; a libertação provisória do restringimento intrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin sensitiva cosmoética–equipex amparadora; o sinergismo paraperceptibilidade veterana–intelectualidade útil–comunicabilidade avançada; o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica.
Principiologia: o princípio da multidimensionalidade consciencial; a teática do princípio da descrença.
Codigologia: o autoparapsiquismo aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das conotações parafenomenológicas em geral.
Tecnologia: as técnicas do autodesenvolvimento do parapsiquismo; a técnica da soltura
energossomática; as técnicas de retenção mnemônica.
Voluntariologia: os voluntários epicentros interassistenciais lúcidos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. A vida diuturna transformada temporariamente em laboratório conscienciológico da Parafenomenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos
Cosmovisiólogos; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Desperticidade.
Efeitologia: o efeito da vivência do parafenômeno transparecendo na consequente recin
do sensitivo, homem ou mulher; os efeitos do fenômeno do extrapolacionismo; os efeitos físicos
sadios concomitantes às interassistencialidades; os efeitos do autocomedimento no prolongamento das experiências de agudização do autoparapsiquismo.
Neossinapsologia: a intensificação das paraneossinapses consistentes.
Ciclologia: o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo parapsíquico coativação atributiva–paracoativação atributiva; o ciclo coincidência–descoincidência
holossomática.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio percepção-parapercepção;
o binômio Casuística-Paracasuística; o binômio hiperparapsiquismo-hipervigilância; o binômio
interassistencialidade-autocosmoeticidade; o binômio compensação bioenergética–flexibilidade
energossômica.
Interaciologia: a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno parapsíquico; a interação fenômeno físico–fenômeno fisiológico; a interação estreita vivências-paravivências.
Crescendologia: o crescendo pesquisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica
cosmovisiológica; o crescendo hiperparapsiquismo–descoincidência vígil sadia; o crescendo euforin-primener-cipriene.
Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–parapercepções multidimensionais; o trinômio autoparaperceptibilidade-autocosmoética-interassistencialidade; o trinômio pertinência-agudeza-perspicácia; o trinômio dos estados conscienciais intrafísico-projetado-extrafísico; o trinômio avançado soltura energossomática–soltura psicossomática–soltura
mentalsomática.

620

Enciclopédia da Conscienciologia

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma entrosado homeostaticamente; o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepciologia.
Antagonismologia: o antagonismo agudez parapsíquica / embotamento parapsíquico;
o antagonismo focagem na essência do parafenômeno (mentalsomaticidade) / focagem na moldura do parafenômeno (psicossomaticidade); o antagonismo megafenômeno / megadiscrição; o antagonismo agudização parapsíquica / recesso parapsíquico.
Paradoxologia: o paradoxo da solidez da parafenomenalidade sutil; o paradoxo da assistência a megassediadores gerar a agudização autoparapsíquica.
Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: as leis da Parafisiologia; o conhecimento sobre as leis da parapercepção;
o resultado da lei do maior esforço aplicada à autoparaperceptibilidade.
Filiologia: a parapsicofilia; a coerenciofilia; a raciocinofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia;
a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Conteudologia; a Intraconscienciologia; a Extraconscienciologia; a Epiconologia; a Autocoerenciologia; a Holomaturologia.
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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens
paraperceptivus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: agudização do autoparapsiquismo tenepessista = a condição avançada incidente nas vivências interassistenciais do praticante determinado, homem ou mulher, da tenepes
diária; agudização do autoparapsiquismo ofiexista = a condição avançada incidente nas paravivências interassistenciais do praticante veterano, homem ou mulher, com a oficina extrafísica
(ofiex) pessoal.
Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia Interassistencial.
Caracterologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 fatores predisponentes à agudização do autoparapsiquismo da conscin lúcida:
01. Assistência: extrafísica, de função, prolongada.
02. Cons: recuperação mais ampla das unidades de autolucidez.
03. Extrapolacionismo: fenômeno parapsíquico, pessoal, assistido.
04. Harmonopensenidade: saturação sadia do holopensene pessoal.
05. Homeostase: holossomática, pessoal.
06. Inteligência evolutiva (IE): pessoal, aplicada.
07. Intencionalidade: pessoal, cosmoética, dirigida a outrem.
08. Macrossoma: pessoal; específico da área do parapsiquismo.
09. Ofiex: pessoal; período intensivo dos serviços de interassistencialidade.
10. Pangrafia: interação de múltiplos parafenômenos, grupais, com bases interassistenciais.
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 agudização do autoparapsiquismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
02. Autoproéxis parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Coativação atributiva: Parapercepciologia; Neutro.
04. Conotação parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
05. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
06. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
07. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Holopensene saturado: Holopensenologia; Neutro.
09. Irrompimento do psicossoma: Psicossomatologia; Homeostático.
10. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
11. Megafenomenologia: Parapercepciologia; Neutro.
12. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
13. Paramicrochip: Paratecnologia; Homeostático.
14. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

AS OCORRÊNCIAS DAS AGUDIZAÇÕES DO AUTOPARAPSIQUISMO APONTAM A ABERTURA DO CAMINHO PARA A CONSCIN LÚCIDA ALCANÇAR, A BREVE TEMPO,
A CONDIÇÃO EVOLUÍDA DA DESPERTICIDADE PESSOAL.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum episódio de agudização do
próprio parapsiquismo? Você pratica a tenepes?
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AJUDANTE DE ALGOZ
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ajudante de algoz é a pessoa, homem ou mulher, submissa a alguém com
perfil e comportamento teático de carrasco, cérbero, assediador ou repressor.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra ajudante procede do idioma Latim, adjutans, particípio presente
de adjutare, “ajudar; aliviar; assistir; socorrer por muitas vezes”. Apareceu no Século XIV. O termo algoz provém do idioma Árabe, Al-gozz, “nome da tribo turca onde se recrutavam os carrascos no Império Mouro dos Almóadas (1120–1269)”. Surgiu no mesmo Século XIV.
Sinonimologia: 01. Ajudador de algoz. 02. Ajudante de carrasco. 03. Auxiliar de algoz. 04. Assistente de algoz. 05. Comparsa de algoz. 06. Servidor de algoz. 07. Vassalo de algoz. 08. Colaborador de cérbero. 09. Satélite de assediador. 10. Testa de ferro de algoz.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo ajuda: ajudada; ajudadeira; ajudado; ajudadoiro; ajudador; ajudadouro; ajudância; ajudante; ajudante-de-ordens; ajudar.
Neologia. As 3 expressões compostas ajudante de algoz, ajudante de algoz masculino
e ajudante de algoz feminino são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Algoz. 2. Carrasco. 3. Cérbero. 4. Assediador.
Estrangeirismologia: a brainwashing; as evil intentions; o follower of the mastermind
anticosmoético.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à subserviência amaurótica aos outros.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade;
os escleropensenes; a escleropensenidade; os narcopensenes; a narcopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenidade perversa sustentando o holopensene baratrosférico.
Fatologia: a sujeição familiar; a subjugação social a alguém; a obediência acrítica às ordens de outrem; a admiração incontida e exagerada por alguém; a submissão amaurótica; o escravagismo; a genuflexão profissional; a subserviência; o servilismo; a servidão política; as artimanhas e estratagemas das lavagens subcerebrais; a supressão da própria autoconsciencialidade; os
procedimentos desumanos dos fanáticos doutrinadores; os comandos despóticos dos assediadores
humanos; a irresponsabilidade quanto aos próprios atos; a cumplicidade; a conivência; a comparsaria; a fuga às argumentações racionais; as anomalias, os desvios e os descaminhos cognitivos;
o congelamento e fixação de pensamentos retrógrados; a anulação da personalidade individual;
a fidelidade acumpliciadora; as segundas intenções ínsitas na adesividade perniciosa; a semipossessão interconsciencial; a interprisão grupocármica; o grilhão da inconsciência; a timidez doentia; a covardia; a deslavagem subcerebral; a reconversão ideológica; a catarse evolutiva; o descondicionamento mentalsomático.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a assedialidade interconsciencial; a difusão de
energias conscienciais tóxicas; a verbalização acrítica de inspirações baratrosféricas interassediadoras.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergismo patológico consciex algoz–conscin algoz; o sinergismo nocivo de trafares na comparsaria.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da autonomia consciencial;
o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado às apologias anticosmoéticas.
Codigologia: a corrupção do código pessoal de Cosmoética (CPC); a corrupção do código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos mafiosos.
Teoriologia: a ignorância perante a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: as técnicas behavioristas; as técnicas espúrias da manipulação interconsciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: o efeito estagnador e regressivo da sujeição a outra consciência; os efeitos
interpresidiários dos atos contra a Humanidade.
Neossinapsologia: a criação das neossinapses críticas próprias das deslavagens subcerebrais.
Ciclologia: o ciclo interpresidiário algoz-vítima; o ciclo patológico da vingança.
Enumerologia: a voluntariedade; a corresponsabilidade; a malintencionalidade; a perversidade; a imoralidade; a irracionalidade; a injustificabilidade. A Antropologia Social; o homem do mundo; o enfant gaté; a aparência exterior; a comédia de costumes; o hábito inveterado;
o legado cultural
Binomiologia: o binômio patológico mundinho-interiorose; o binômio holopensene pessoal fraco–holopensene grupal forte; o binômio desrepressão-descondicionamento; o binômio
admiração-discordância da maturidade humana; o binômio assedex-assedin.
Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a interação beatice-servilismo;
a interação evolutiva vontade-intencionalidade-racionalidade.
Crescendologia: o crescendo patológico manipulação de informação–manipulação de
pessoas; o crescendo evolutivo amoralidade-imoralidade-moralidade-cosmoeticidade.
Trinomiologia: os pseudoganhos do trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio lavagem
subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral.
Antagonismologia: o antagonismo resistência política / colaboração política; o antagonismo hierarquia evolutiva / hierarquia humana; o antagonismo autoridade moral / autoridade
imposta; o antagonismo livre arbítrio / determinismo.
Politicologia: a democracia pura; a assediocracia.
Legislogia: a desconsideração pelas leis morais; a lei do maior esforço aplicada à manutenção da autolucidez; a lei de ação e reação.
Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a recexofobia; a logicofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização;
a síndrome da autovitimização.
Mitologia: o mito da possibilidade da não responsabilização quanto aos próprios atos.
Holotecologia: a convivioteca; a agrilhoteca; a nosoteca; a absurdoteca; a mitoteca;
a pesquisoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Sociometria; a Intrafisicologia;
a Parassociologia; a Vivenciologia; a Desviologia; a Dogmatologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; o algoz consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca
humana inconsciente; a pessoa servil; a subespécie social; o subproduto humano; a consciência
amestrada; a autoridade anticosmoética.
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Masculinologia: o ajudante de algoz; o patife; o covarde; o neófobo; o antirreciclante;
o mirmídone; o pré-serenão vulgar; o antepassado de si mesmo; o subalterno acrítico; o cúmplice;
o conjurado; o bode expiatório; o inocente útil; o comparsa.
Femininologia: a ajudante de algoz; a covarde; a neófoba; a antirreciclante; a mirmidona; a pré-serenona vulgar; a antepassada de si mesma; a subalterna acrítica; a cúmplice; a conjurada; a inocente útil; a comparsa.
Hominologia: o Homo sapiens adjutormaleficus; o Homo sapiens aulicus; o Homo sapiens myrmidones; o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens servilis; o Homo sapiens dominatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo
sapiens masochista; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: ajudante de algoz masculino = o homem submisso a alguém com perfil
de carrasco; ajudante de algoz feminino = a mulher submissa a alguém com perfil de carrasco.
Culturologia: a cultura da Conviviologia; a sujeição cultural degradante; a cultura espúria do “manda quem pode, obedece quem tem juízo”; a cultura da impunidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 categorias de ajudantes de algozes mais comuns no holopensene da Socin ainda patológica:
1. Empregado: o ajudante do patrão algoz.
2. Esposa: a ajudante do marido algoz.
3. Filho: o ajudante do pai algoz.
4. Funcionário: o ajudante do executivo ou empreendedor algoz.
5. Profissional: o ajudante do superior, algoz, no exercício da profissão.
6. Servidor público: o ajudante do chefe de repartição algoz.
7. Suboficial: o ajudante de ordens do oficial hierárquico algoz.
Taxologia. No universo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, as
duas características das colaborações maléficas:
1. Colaboração maléfica direta: o mantenedor e o carregador das armas do assassino;
o instrumentador do torturador; os executores das imolações do ditador sanguinário; o ajudante-de-ordens, o comparsa e o defensor do líder baratrosférico; o disseminador de fofoca estigmatizadora gerada pelo intimidador.
2. Colaboração maléfica indireta: o cientista, o projetista, o fabricante e o comercializador da arma do assassino ou dos instrumentos do torturador; os funcionários domésticos do ditador sanguinário; o admirador do líder baratrosférico; o ouvinte passivo da fofoca estigmatizadora gerada pelo intimidador.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o ajudante de algoz, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
04. Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
05. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Mirmídone: Conviviologia; Nosográfico.
Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.

A VIDA INTRAFÍSICA, EM TODOS OS CONTINENTES
E EM MÚLTIPLAS ÁREAS DE ATIVIDADE, ESTÁ POVOADA
POR ALGOZES DE NATUREZAS DIVERSAS E DOS RESPECTIVOS ACÓLITOS E AJUDANTES DE TODA ESPÉCIE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica algum esforço no esclarecimento de libertação dos ajudantes de algozes? Através de quais empreendimentos?
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AJUIZAMENTO PESSOAL
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ajuizamento pessoal é o ato ou efeito de a conscin lúcida ajuizar-se empregando a técnica do posicionamento racional na condição inteligente de interface entre as próprias experiências lógicas, autocríticas, e as opiniões, determinações e posturas alheias, heterocríticas, sobre si mesma, em qualquer instância, área de vivência, desafio ou contexto exigindo resolução.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo juiz deriva do idioma Latim, judice, e este do idioma Latim Clássico, judex, “aquele que mostra ou diz o direito; que julga; árbitro; conhecedor; apreciador; crítico;
censor”. Surgiu no Século XIII. A palavra ajuizar apareceu no Século XVI. O vocábulo pessoal
procede também do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no referido Século XIII.
Sinonimologia: 01. Ajuizamento autocrítico. 02. Autocrítica teática. 03. Autocognição
aplicada. 04. Arbitragem pessoal. 05. Autavaliação crítica. 06. Clarividência pessoal. 07. Megarreflexão pessoal. 08. Parecer pessoal. 09. Posicionamento pessoal. 10. Resolução pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo juízo: ajuizada; ajuizado; ajuizador; ajuizadora; ajuizamento; ajuizar; ajuizável; autojuízo; juiz; juizado;
juizar; juiz-de-forano; juiz-do-mato; juiz-forano; juiz-forense.
Neologia. As duas expressões compostas ajuizamento pessoal baixo e ajuizamento pessoal elevado são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Acriticidade pessoal. 02. Autocorruptibilidade. 03. Ajuizamento
heterocrítico. 04. Heterocrítica teática. 05. Heterocognição aplicada. 06. Arbitragem alheia.
07. Heteravaliação crítica. 08. Clarividência alheia. 09. Megarreflexão alheia. 10. Parecer
alheio; posicionamento alheio.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autoconscienciometrologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocriticidade evolutiva; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: o ajuizamento pessoal; o ajuizamento autocrítico; a capacidade para ajuizar;
o siso pessoal; o senso pessoal; o autescrutínio; a interpretação pessoal; a Hermenêutica pessoal;
a Exegética pessoal; o valor das próprias experiências; a reação sadia de não menosprezar a própria memória; a autocrítica em bases cosmoéticas; o senso autocrítico; o desconfiômetro pessoal;
a autoconsciência crítica cosmoética; os autoquestionamentos autocríticos; a autovigilância ininterrupta; a autoverificação permanente da intencionalidade pessoal; as autorreflexões conscienciométricas; o nível de realismo da própria crítica; o crivo das abordagens pessoais; a análise fria dos
fatos e circunstâncias subjacentes a determinado contexto; a dissecção das próprias abordagens
técnicas; a anatomização dos assuntos graves; a autópsia da Historiografia Específica; a apreciação do valor evolutivo das obras humanas; o juízo crítico quanto à validade e fidedignidade de
determinado documento; o juízo de valor; o juízo de realidade; a relevância das discussões racionais para elucidar fatos e textos; o exame epistemológico e cosmoético dos objetos e objetivos;
o fato do papel branco aceitar qualquer tipo de escrita, estilo e opinião; o fato de existir sempre
a segunda opinião a ser ouvida quanto aos profissionais, técnicos e tecnicistas em geral; o fato de
vivermos o dia a dia entre compassageiros evolutivos de múltiplos níveis e não entre Serenões;
o fato de toda hipótese ou teoria, até a teoria-líder, merecer a pesquisa da falseabilidade; o fato de
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toda opinião, por mais abalizada, ser suscetível de refutação; o fato de os megamitos ainda predominarem em largas faixas e segmentos humanos da Socin Patológica; o fato de surgirem lavagens
subcerebrais de onde menos se espera; a importância dos registros na estrutura do ajuizamento
pessoal; o ajuizamento pessoal como ferramenta indispensável no universo das reciclagens existenciais da própria conscin; o valor da autobiografia no ajuizamento pessoal; a condição da desperticidade como potencializadora do ajuizamento crítico.
Parafatologia: o ajuizamento pessoal como técnica profilática contra arrependimentos;
a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o ajuizamento como sendo a postura fundamental no emprego técnico
do princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da isenção crítica.
Tecnologia: a técnica do ajuizamento pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Criticologia.
Efeitologia: os efeitos potencializadores da consciência crítica.
Ciclologia: o ciclo acriticidade subcerebral–omnicrítica evolutiva cosmoética.
Enumerologia: o ajuizamento racional; o ajuizamento criterioso; o ajuizamento autocrítico; o ajuizamento heterocrítico; o ajuizamento cosmoético; o ajuizamento multidimensional;
o ajuizamento cosmovisiológico.
Binomiologia: o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio coragem-autocrítica; o binômio lucidez–autojuízo crítico.
Interaciologia: a interação crítica-autocrítica; a interação autolucidez-automemória-autocognição-autodiscernimento.
Crescendologia: o ajuizamento pessoal cresce na ordem direta da idade física devido às
experiências da conscin; o crescendo refletir antes–falar depois; o crescendo cosmoético autocrítica-heterocrítica; o crescendo autocrítica apurada–CPC vivenciado–autodesassédio realizado.
Trinomiologia: o trinômio autoconceito-autoimagem-autestima; o trinômio discernimento-comedimento-sensatez.
Polinomiologia: o polinômio vivenciar-ajuizar-refletir-definir.
Antagonismologia: o antagonismo opinião pessoal / opinião alheia; o antagonismo
precipitação / ajuizamento; o antagonismo opinião / fato.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a criticofilia.
Mitologia: a busca da exclusão dos mitos, preconceitos, convencionalismos e dogmas.
Holotecologia: a pensenoteca; a cognoteca; a ideoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocriticologia; a Autopesquisologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autocosmoeticologia; a Autopriorologia; a Autodesassediologia; a Autevoluciologia; a Autoteaticologia.
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 cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autojurator; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens
conscientiocentricus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens pangraphicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ajuizamento pessoal baixo = o restrito, jejuno, adolescente, inexperiente,
semiconsciente, elementar, auxiliar, preparatório, amador ou eletronótico; ajuizamento pessoal
elevado = o amplo, maduro, adulto, experiente, autoconsciente, avançado, fundamental, executivo, profissional ou conscienciológico.
Culturologia: a cultura da holomaturidade consciencial.
Caracterologia. De acordo com Autoconscienciometrologia, o ajuizamento pessoal atua
assentado em múltiplos atributos ou trafores da conscin lúcida, por exemplo, estes 22, dispostos
na ordem alfabética:
01. Associações de ideias.
02. Autabertismo consciencial.
03. Autestima intelectiva.
04. Autexperiências específicas.
05. Autocognições.
06. Autoconfiança.
07. Autocrítica rigorosa.
08. Autodesassédio.
09. Autoincorrupção.
10. Autopriorizações.
11. Autossuficiência evolutiva.
12. Autovivência parapsíquica.
13. Critério ponderado.
14. Dicionários corticais (sinonímico, antonímico, analógico, poliglótico).
15. Intenção límpida.
16. Leituras enriquecedoras.
17. Logicidade cosmoética.
18. Memória.
19. Neossinapses.
20. Precedentes vividos.
21. Racionalidade.
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22. Vontade inquebrantável.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o ajuizamento pessoal, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
04. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
06. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
07. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
09. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

O AJUIZAMENTO PESSOAL NÃO PODE SER MENOSPREZADO ANTE TODOS OS PROBLEMAS DA CONVIVIALIDADE INTRA E EXTRAFÍSICA, POIS AS AVALIAÇÕES
EVOLUTIVAS SÃO, ANTES DE TUDO, INDIVIDUALÍSSIMAS.
Questionologia. Qual o nível do ajuizamento pessoal alcançado por você, leitor ou leitora? Na maioria dos contingenciamentos?
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ALAVANCAGEM DA PROÉXIS
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A alavancagem da proéxis é o ato ou efeito de a consciência intrafísica
(conscin) elevar a efetivação da programação existencial (proéxis) até o patamar de indiscutível
engajamento, entrosamento, integração, ajustamento, maturidade, articulação e ativismo, quando constata, por si mesma, os resultados gratificantes dos próprios esforços, potencializando a automotivação e a própria eficácia evolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo alavanca é de origem controversa, provavelmente do idioma Espanhol, palanca, e este do idioma Latim, palangae ou palanca, “paus grossos e roliços colocados
debaixo de volumes pesados usados para movê-los, especialmente debaixo da quilha dos navios
em seco; paus com os quais 2 homens, pegando ao ombro 1 em cada ponta, suspendem e carregam grandes pesos”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo programação procede do idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma,
“ordem do dia; inscrição”. Apareceu no Século XX. A palavra existencial provém do idioma Latim, existentialis. Surgiu em 1898.
Sinonimologia: 1. Alavancagem do rendimento evolutivo; arranque da programação
existencial. 2. Potencialização da proéxis. 3. Integração total à realização da proéxis. 4. Maturidade proexológica. 5. Abertura do caminho evolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas alavancagem da proéxis, minialavancagem da
proéxis e maxialavancagem da proéxis são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Não-engajamento na proéxis. 2. Desengajamento da proéxis. 3. Incompléxis. 4. Imaturidade proexológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoproexialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da programação existencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a alavancagem da proéxis; a alavancagem do empreendedorismo evolutivo;
a alavancagem pessoal policármica; o reengajamento nos trabalhos negligenciados; a troca da zona de conforto pelo nível de excelência do empreendimento libertário; o desaferrolhamento das
portas estreitas; o assenhoramento pessoal das rédeas da programação existencial; os neocritérios
de ajustamento de precisão evolutiva; a condição da gescon pessoal em pleno desenvolvimento da
proéxis; a adesão pessoal irrestrita à programação existencial; a cosmovisão clara dos próprios deveres; a competência integrada no mandato evolutivo; a retomada das obrigações evolutivas;
o avanço cosmoético da proéxis pessoal; a ultrapassagem do gargalo dos pesados empecilhos da
vida intrafísica; os pontos cegos na realização da proéxis pessoal; o arranque proexológico; a viragem da mesa; a autoinclusão na microminoria da frente progressiva; o ponto de não-retorno;
a reconciliação entre pessoas desavindas; a recomposição das interprisões grupocármicas; a liquidação de contas seculares; a atualização ativista das megaprioridades assistenciais; a implosão
dos travões; o descarte dos autassédios; o estabelecimento do ritmo cadenciado nas autorrealizações; a potencialização da alavancagem proexológica; a autoconfiança nas próprias ações
evolutivas; a intensificação do rendimento evolutivo; a engrenagem sincronizada e satisfatória do
mecanismo de consecução da proéxis; a padronização dos atos proexológicos; o empenho amadurecido (tipo profissional ou conduta exemplar) na proéxis pessoal; a integração dos esforços
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pessoais ao grupo evolutivo na maxiproéxis; a moratória existencial (moréxis); o completismo
existencial (compléxis) da tares.
Parafatologia: a autopenetração no patamar do amparo extrafísico de função libertária;
a eliminação dos acidentes de percurso parapsíquicos; a inclusão do autoparapsiquismo na consecução da proéxis; a afinação pessoal com o amparador extrafísico de função do tenepessismo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da megaconvergência de interesses; o sinergismo proexológico da dupla evolutiva; o sinergismo proexológico dos trafores.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio do exemplarismo
pessoal; o princípio da qualificação da quantidade; o princípio do descarte do imprestável.
Codigologia: o código pessoal de conduta proexogênica (autoproexograma).
Teoriologia: a teoria da inversão existencial; a teoria do completismo existencial da
tares.
Tecnologia: a técnica estrutural da Invexologia; a técnica estrutural da Recexologia;
a técnica de mais 1 ano de vida humana.
Voluntariologia: as voluntárias e voluntários das Instituições Conscienciocêntricas
(ICs).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Ciclologia: o cipriene; o ciclo de produtividade máxima.
Enumerologia: o combate ao megatrafar; o combate ao calcanhar de Aquiles; o combate
ao buzílis do momento; o combate ao nó górdio pessoal; o combate à autossabotagem; o combate
ao autassédio; o combate às armadilhas mentais. A busca da autocognição; a busca da autoconvicção; a busca da autovalorização; a busca da autestima; a busca da autoconfiança; a busca da
autossuficiência; a busca da autossegurança.
Interaciologia: a interação autodisponibilidade-factibilidade; a interação vivência intrafísica–cognição extrafísica.
Crescendologia: o crescendo compléxis-maximoréxis.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia.
Legislogia: as leis racionais da proéxis.
Fobiologia: a teleofobia.
Holotecologia: a convivioteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a maturoteca; a proexoteca; a teaticoteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Teaticologia; a Ortopensenologia; a Parassociologia; a Policarmologia; a Sinergeticologia; a Tenepessologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin comprometida com a proéxis; a minipeça humana do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Masculinologia: o proexologista; o retomador da tarefa interassistencial; o ex-perdedor
agora vitorioso; o maximoratorista; o completista.
Femininologia: a proexologista; a retomadora da tarefa interassistencial; a ex-perdedora
agora vitoriosa; a maximoratorista; a completista.
Hominologia: o Homo sapiens completista.

Enciclopédia da Conscienciologia

633

V. Argumentologia
Exemplologia: minialavancagem da proéxis = a do homem maximoratorista; maxialavancagem da proéxis = a da mulher completista.
Culturologia: a cultura proexológica; a cultura da evitação dos desperdícios.
Tipologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 categorias de conscins evidenciando e exemplificando óbvia alavancagem da programação existencial:
1. Assistenciologia: a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
2. Empreendedorismo: o executivo bem-articulado na empresa conscienciológica.
3. Ofiexologia: o tenepessista veterano com oficina extrafísica ativa.
4. Parapedagogiologia: a docente, itinerante ativa, da Conscienciologia.
5. Profissionalização: o profissional liberal, conscienciológico, atuante.
6. Tares: a autora com livro técnico publicado sobre tema da Conscienciologia.
7. Voluntariado: o voluntário dedicado full time à Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Tempo. Não se pode esquecer o fato nu e cru de, enquanto o mundo for mundo, o estado
da atmosfera e o boletim meteorológico vão demonstrar a estreiteza do tempo, em qualquer quartel da vida humana, para a realização integral tão sonhada dos ideais máximos da conscin quanto
aos detalhes da autoproéxis. A solução é ir realizando logo, o possível, sem deixar para amanhã.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a alavancagem da proéxis, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
4. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
5. Gescon: Proexologia; Homeostático.
6. Inventariologia: Proexologia; Homeostático.
7. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.

A SINTONIA COSMOÉTICA DA PESSOA ASSISTENCIAL,
HARMONIZADA COM CONSCINS E CONSCIEXES, É O PRIMEIRO PASSO PARA A AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA
NA PRODUÇÃO SADIA DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você já alcançou o patamar da alavancagem produtiva da própria programação existencial? Quais fatores desencadeantes geraram tal empreendimento?
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ALCOOLISMO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O alcoolismo é a extrema dependência química ou psicofísica ao álcool,
doença crônica, progressiva e potencialmente fatal, marcada pelos comportamentos doentios ou
desviantes a partir da ingestão repetida, compulsiva, abusiva e intoxicante de bebidas alcoólicas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo alcoolismo vem do idioma Espanhol, alcohol, “álcool” e este deriva do idioma Árabe, al-huhul, “antimônio”. A forma espanhola passou ao idioma Latim dos alquimistas, “essência obtida por trituração, sublimação e destilação”. O vocábulo surgiu no Século
XVI. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; teorias; escolas; sistemas; tendências, correntes”. A palavra alcoolismo apareceu em 1871.
Sinonimologia: 1. Adicção ao álcool; alcoolatria; alcoolofilia; alcoolomania. 2. Dependência alcoólica. 3. Dipsomania; etilismo; metomania. 4. Aguardentia; bebedeira; beberronia;
coma alcoólico.
Neologia. Os 2 vocábulos minialcoolismo e megalcoolismo são neologismos técnicos da
Parapatologia.
Antonimologia: 1. Antialcoolismo. 2. Abstemia; abstenção alcoólica; alcoolofobia.
3. Dipsofobia. 4. Sobriedade. 5. Nefalismo. 6. Alcoólicos Anônimos (AA); Al-Anon; Alateen.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Gastrenterologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da somaticidade; os enopensenes; a enopensenidade.
Fatologia: o alcoolismo; a alcoolocultura; a alcoolemia; a alcoolização; a alcoolose; a alcoolopatia; o heredoalcoolismo; a alucinose alcoólica; o blackout alcoólico; a dipsopatia; a dipsorrexia; a filoenia; a toxicodependência alcoólica; o etilismo; o enolismo; a ebriedade; a beberronia;
o absintismo; a adega pessoal; a lequéssia; os pilequinhos de rotina; o bar da esquina; a bebedeira
habitual; a mofa; as múltiplas companhias trafarinas; o hipocraz; a cerveja; o chope; a pinga;
a cachaça; a aguardente; a birita; a birinaite; o cordial; o drinque; o vinho; o vinhodeus; a bebida batizada; a água benta; o meu-consolo; o mata-bicho; o rabo-de-galo; o tubão (cachaça + tubaína); a branquinha; o quentão; o champanhe; o coquetel; o ponche; o grogue; o licor; o uísque;
o absinto; a tequila; o rum; o brandy; o saquê; a vodca; o gin; o conhaque; o fernete; a gingibirra;
a jingibirra; a cachaça pela manhã; o binge drinking; a síndrome de abstinência do álcool (SAA);
a síndrome de Ades; a síndrome de Mallory-Weiss; a síndrome de Marchiafava-Bignami; a síndrome de Wernicke-Korsakoff; o acobertamento da dor do fracasso; a decadência social; a zoopsia;
o bafômetro; o coma alcoólico; a Oktoberfest; as campanhas antialcoólicas; os grupos dos Alcoólicos Anônimos (AA); Al-Anon; Alateen.
Parafatologia: o heterassédio de consciexes assediadoras próprio de todo alcoólatra
(o caneco vivo).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da atração dos afins; o princípio das interprisões grupocármicas.
Codigologia: a falta do código pessoal de conduta.
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Teoriologia: a teoria da interassedialidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos irrecuperáveis do day-after; o efeito da experiência frustrada.
Enumerologia: o ato de tomar o pileque; o ato de encher a caveira; o ato de conversar
com a garrafa; o ato de estar de cara cheia; o ato de estar de fogo; o ato de cozer a bebedeira;
o ato de fazer esse anunciando o suicídio.
Interaciologia: a interação consciex com sede–conscin com vontade de beber; a interação palco do poder–bastidores da bebida.
Legislogia: as leis secas.
Filiologia: a alcoolofilia.
Maniologia: a alcoolomania; a dipsomania; a enomania; a oinomania; a metomania;
a metiomania.
Holotecologia: a farmacoteca; a psicopaticoteca.
Interdisciplinologia: a Psiquiatria; a Psicopatologia; a Parapatologia; a Paraclinicologia;
a Errologia; a Neuropatologia; a Sociopatologia; a Acriticologia; a Autodesviologia; a Autodesassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla barman-alcoolista.
Masculinologia: o deus Dionísio; o deus da embriaguês; o devoto de Baco; o pernibambo; o gambá; o enolista; o alcoólatra; o cachaceiro; o chupa-rolha; o encharcado; o irmão-da-opa;
o mata-borrão; o pau-d’água; o pé-de-cana; o pinguço; o bebum; o vira-caneca; o vira-copo;
o xumbregado; o ébrio; o alcoólatra-presidente; o alcoolista; o alcoolêmico; o etilista; o ebrifestante; o beberrão; o bêbado; o alcoolopata; o dipsômano; o dipsomaníaco.
Femininologia: a canista; a devota de Baco; a pernibamba; a enolista; a alcoólatra; a cachaceira; a encharcada; a irmã-da-opa; a pinguça; a vira-caneca; a xumbregada; a ébria; a alcoolista; a alcoolêmica; a etilista; a ebrifestante; a beberrona; a bêbada; a alcoolopata; a dipsômana; a dipsomaníaca.
Hominologia: o Homo sapiens dipsomaniacus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialcoolismo = a condição pessoal do alcoólatra; megalcoolismo
= a condição coletiva da Oktoberfest.
Culturologia: a cultura executiva do wiskinho relax; a cultura corporativa do happy-hour na sexta-feira; a cultura boêmia da saideira de sempre; a cultura adolescente da bebida da
moda; a cultura carioca do boteco-teco.
Antialcoolismo. A condição contrária ao alcoolismo é o antialcoolismo tendo a marca
histórica da Lei Seca, antiga emenda da Constituição dos Estados Unidos da América proibindo
a fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas, exceto o álcool destinado a fins medicinais
ou religiosos. Qualquer líquido acima de 0,5% de álcool estava incluído na lista. A lei entrou em
vigor no dia 16 de janeiro de 1920 e durou 13 anos, criando grave período de loucura e desvirtuamento dos nobres objetivos legais por parte de traficantes e contrabandistas.
Heterassédio. Segundo a Consciencioterapia, o álcool está entre os elementos químicos
preferidos como veículo para as manipulações das conscins pelos assediadores extrafísicos.
Vampirismo. Pela Parapatologia, o alcoolismo jamais, em qualquer tipo de paciente,
é manifestação exclusiva do alcoólatra, sempre existindo consciexes energívoras (conseneres) ou
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vampirizadoras envolvidas no processo patológico, em função da condição fácil de vitimização
e manutenção da conscin dependente.
Antiprojetabilidade. Sob a ótica da Projeciologia, a bebida alcoólica – o vinhodeus ou
o vinho consagrado – de modo geral não ajuda o processo projetivo. O álcool facilita a sonolência, mas distorce o padrão normal do sono, suprime aspectos importantes da psicofisiologia do indivíduo, inclusive o sonho, e pode antecipar o despertamento físico, ou seja, fazer a pessoa acordar antes do término da carga horária habitual de sono natural, específico da conscin.
Fatores. Todos os fatores listados prejudicam os 3 aspectos fundamentais da experiência
projetiva:
1. Decolagem. A decolagem do psicossoma.
2. Paralucidez. A obtenção, extrafisicamente, da lucidez da consciência projetada.
3. Rememoração. A rememoração posterior ao experimento projetivo.
Imaginação. O álcool tende ainda a reduzir o controle da consciência sobre a imaginação, ou seja: permite à imaginação dominar as percepções conscienciais ou a elaboração do pensamento puro.
Terapeuticologia. Pelos critérios da Paraterapeuticologia, o melhor tratamento do alcoolismo é o internamento do alcoólatra, homem ou mulher, em clínica especializada, com a frequência, depois, aos grupos dos Alcoólicos Anônimos, sem perder a autoconsciência permanente da
tendência alcoólica do ex-alcoólatra permanecer para o resto da vida humana, ou seja: a pessoa
manter o compromisso de nunca mais, em tempo algum, ingerir qualquer gole de bebida alcoólica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, do universo da Parapatologia, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivos temas centrais, evidenciando relação estreita com o alcoolismo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Nosográfico.
2. Autodesorganização: Nosográfico.
3. Heterassédio: Nosográfico.
4. Iscagem interconsciencial: Neutro.
5. Megapatologia intraconsciencial: Nosográfico.
6. Tabagismo: Nosográfico.
7. Toxicomania: Nosográfico.

O ÁLCOOL ETÍLICO É LÍQUIDO SEDUTOR, CORROSIVO,
DEPRESSOR DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC)
E INDUTOR DA VICIAÇÃO DA VÍTIMA EM TODAS AS
DEMAIS DROGAS LEVES E PESADAS DEGRADANTES.
Questionologia. Qual a influência específica do álcool em você? Você mantém algum
hábito alcoólico, bar ou adega em casa ou no apartamento?
Filmografia Específica:
1. Despedida em Las Vegas. Título Original: Leaving Las Vegas. País: EUA; & França. Data: 1995. Duração: 110 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês; & Russo. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Mike Figgis. Elenco: Nicolas Cage; Elisabeth Shue; Julian Sands; Valeria Golino; & R. Lee Ermey. Produção: Lila Cazès; & Annie Stewart. Desenho de Produção: Waldemar Kalinowski. Direção de Arte: Barry Kingston.
Roteiro: Mike Figgis, baseado no romance autobiográfico de John O’Brien. Fotografia: Declan Quinn. Música: Mike

Enciclopédia da Conscienciologia

637

Figgis; & Sting (canções: “Angel Eyes”; “My One and Only Love”; & “It’s a Lonesome Old Town”). Montagem: John
Smith. Cenografia: Florence Fellman. Companhia: Initial Productions; & Lumière Pictures. Outros dados: Oscar de
melhor ator para Nicolas Cage. Sinopse: Roteirista alcoólatra perde o emprego e vai para Las Vegas, onde vive tumultuado caso de amor com prostituta.
2. O Ébrio. País: Brasil. Data: 1946. Duração: 126 min. Gênero: Drama. Idioma: Português. Cor: Preto-e-branco. Direção: Gilda de Abreu. Elenco: Vicente Celestino; & Alice Archambeau. Produção: Gilda de Abreu; & Adhemar Gonzaga. História: Vicente Celestino. Roteiro: Gilda de Abreu. Fotografia: A. P. Castro. Música: Vicente Celestino. Montagem: A. P. Castro. Cenografia: Lazlo Meitner. Companhia: Cinédia. Sinopse: Rapaz do interior vai para a cidade grande e faz sucesso em programa de calouros. Ganha dinheiro e tem oportunidade de concluir o curso de Medicina.
Porém, parente consegue tirar-lhe a esposa e a fortuna. Ele perde a vontade de viver quando começa a afogar as mágoas
com o álcool.
3. 28 Dias. Título Original: 28 Days. País: EUA. Data: 2000. Duração: 103 min. Gênero: Comédia. Idade
(censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção:
Betty Thomas. Elenco: Sandra Bullock; Vigo Mortensen; Diane Ladd; Elizabeth Perkins; & Steve Buscemi. Produção:
Jenno Topping. Desenho de Produção: Marcia Hinds. Direção de Arte: Rick Butler; Robert Guerra; & Bo Johnson. Roteiro: Susannah Grant. Fotografia: Declan Quinn. Música: Richard Gibbs; & Otis Redding (canção). Montagem: Peter
Teschner. Cenografia: Debra Schutt. Companhia: Columbia Pictures Corporation; & Tall Trees Productions. Sinopse:
Jornalista alcoólatra, depois de acidente de carro, decide entrar para programa de recuperação de viciados. Durante 28
dias, tempo de duração do programa de reabilitação, ela vive situações tragicômicas com os colegas de grupo.
Bibliografia Específica:
01. André, Charles; Propaganda de Álcool (Critérios Éticos: Acidentes Automobilísticos & Suicídios); O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXV; N. 24.350; Seção: Opinião; Rio de Janeiro, RJ; 30.04.2000; página 7.
02. Costa, Mariana Timóteo da; Estimulantes de Apetite contêm Alto Teor Alcoólico (Biotônico tem mais
Álcool e não Cerveja); O Dia; Jornal; Ano 49; N. 17.475; Seção: Ciência e Saúde; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 20.04.2000;
primeira página (chamada) e 18.
03. Gazeta do Povo; Redação; Astroquímica: Há Muito Álcool no Espaço (Nebulosa Sagittarius B 2: Imenso Alambique); Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.690; Seção: Ciência; 1 ilus.; Curitiba, PR; 20.02.2000; primeira página
(chamada) e 12.
04. Gazeta do Povo; Redação; Há 80 Anos a Lei Seca vigorava nos EUA; Jornal; Diário; Ano 81; N. 25.654;
Seção: Internacional; Curitiba, PR; 15.01.2000; primeira página (chamada) e 25.
05. Izidoro, Alencar; Alcoolismo é Maior Entre os Homens; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 80;
N. 25.972; Caderno: Cotidiano; Seção: Pesquisa; 1 gráf.; São Paulo, SP; 12.05.2000; página C 4.
06. Javorski, Jorge; Flagelo do Álcool desafia Empresas (Dependência de Funcionários); Gazeta do Povo;
Ano 82; N. 25.732; Seção: Saúde; 4 enus.; 2 gráfs.; 1 ilus.; Curitiba, PR; 02.04.2000; primeira página (manchete), 8 e 9.
07. Junqueira, Flávia; Álcool Demais no Frasco (Biotônico Fontoura: 9,5% de Teor Alcoólico & Risco
à Saúde das Crianças); Extra; Jornal; Diário; Ano III; N. 747; Seção: Viva Mais; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; primeira página (chamada) e 14.
08. Magalhães, Mário; SP tem no Mínimo 980 Mil Alcoólatras (Pesquisa em 24 Cidades); Folha de S. Paulo;
Jornal; Diário; Ano 80; N. 25.971; Caderno: Cotidiano; 3 gráfs.; 2 ilus.; São Paulo, SP; 11.05.2000; capa do caderno.
09. O Dia; Redação; “CPMF” para Fumo e Álcool; (Imposto & Propaganda); Jornal; Ano 49; N. 17.510; Seção: Ciência e Saúde; 1 enu.; 1 gráf.; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 25.05.2000; página 18.
10. Reis, Xico; Bebidas Alcoólicas (Jovens tentam Driblar a Lei nos EUA); Reportagem; Zero Hora; Tabloide; Diário; Ano 38; N. 13.084; Seção: Mundo; 2 fotos; Porto Alegre, RS; 17.06.01; página 26.
11. Tatti, Victoria; Advierten Sobre los Riesgos de Una Bebida que consumen los Jóvenes; Clarín; Tabloide; Diário; Ano LVI; N. 19.755; Seção: Información General; 2 fichários; 2 fotos; Buenos Aires; Argentina; 21.01.01; página dupla central (espelho).
12. Trevisan, Carolina; A Língua da Noite (Drinque com 30% de Teor Alcoólico colore a Boca); IstoÉ; Revista; Semanário; N. 1.493; Seção: Mania; 2 ilus.; São Paulo, SP; 13.05.98; página 74.
13. Vannuchi, Camilo; Consumo: Álcool com Bolinhas (Soda & Coquetéis: Garotada); IstoÉ; Revista; Semanário; N. 1.598; Seção: Comportamento; 3 ilus.; São Paulo, SP; 17.05.2000; páginas 90 e 91.
14. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 351, 497, 510, 526, 633, 650,
671, 672, 719, 976, 998 e 1.054.
15. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 223, 441 e 483.
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ALCOVA BLINDADA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A alcova blindada é o local intrafísico-extrafísico tratado consciente e defensivamente com as próprias energias conscienciais (ECs), onde o casal íntimo, ou a dupla evolutiva, dorme e descoincide, de modo inevitável, os veículos de manifestação toda noite, ao dormir, e tem, ali, as sessões afetivo-sexuais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo alcova deriva do idioma Árabe, al-qubba, “abóboda; cúpula; aposento; recâmara; quarto de dormir”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo blindada vem do idioma
Francês, blinder, emprestado do idioma Alemão, blinde, “instalação militar que esconde ou protege os ocupantes”. Apareceu em 1871.
Sinonimologia: 1. Alcova energeticamente blindada. 2. Encapsulamento do quarto de
dormir. 3. Quarto de dormir sadio. 4. Recesso residencial da conscin. 5. Brinquedoteca de adultos. 6. Ninho de amor preparado. 7. Fisiopodium.
Neologia. As 3 expressões compostas alcova blindada, minialcova blindada e megalcova blindada são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Alcova contaminada. 2. Alcova energeticamente poluída. 3. Quarto de dormir energeticamente contaminado. 4. Alcova com revólver dentro.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da energossomática pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene doméstico pessoal; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: o quarto de dormir; o recheio decorativo; os móveis; os aparelhos eletroeletrônicos; as mesas de cabeceira; as leituras.
Parafatologia: a alcova blindada; o encapsulamento ambiental; a projetabilidade lúcida
(PL); a prática diária da tenepes; a base da ofiex; os parafenômenos hipnagógicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holossomático da dupla evolutiva.
Principiologia: o princípio do descarte cosmoético; o princípio “se não presta não
adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: o código de cosmoética do casal íntimo.
Tecnologia: a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da assepsia energética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: o efeito halo das energias conscienciais homeostáticas.
Neossinapsologia: as neossinapses do emprego teático de neoverpons.
Interaciologia: a interação ginossoma-androssoma; a interação conscin duplista–amparador extrafísico duplólogo.
Crescendologia: o crescendo orgasmo-holorgasmo.
Politicologia: a lucidocracia.
Holotecologia: a brinquedoteca; a energossomatoteca.
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Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Projeciologia; a Energossomatologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Conscienciocentrologia; a Parassociologia;
a Sexossomatologia; a Duplologia; a Assediologia; a Parapatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o intermissivista; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o tenepessista; o projetor consciente; o ofiexista; o pesquisador; o proexista; o proexólogo; o sistemata; o tertuliano; o voluntário; o verbetólogo; o teleguiado autocrítico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a intermissivista; a cognopolita; a comunicóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a tenepessista; a projetora consciente; a ofiexista; a pesquisadora; a proexista; a proexóloga; a sistemata; a tertuliana; a voluntária; a verbetóloga; a teleguiada autocrítica.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialcova blindada = a base intrafísica do projetor ou projetora consciente (Projeciologia); megalcova blindada = o conceptáculo da oficina extrafísica (ofiex, Interassistenciologia) pessoal.
Culturologia: a cultura do Higiene Consciencial.
Taxologia. Do ponto de vista da Parassociologia, as alcovas humanas, ou os quartos de
dormir das pessoas, podem ser racionalmente classificados em duas categorias básicas:
1. Indefesa. A alcova comum, devassada, vulnerável ou desprotegida ante os assédios
das consciexes energívoras.
2. Defendida. A alcova energeticamente blindada ou invulnerável às intrusões de assediadores, satélites de assediadores ou guias extrafísicos amauróticos.
Intimidades. Pela Extrafisicologia, a alcova energeticamente blindada é o local de maior
intimidade social da dupla evolutiva, mas também o local de maior intimidade parassocial com
os amparadores extrafísicos de função, por exemplo, no caso dos praticantes da tenepes, homens
e mulheres.
EV. Na Holochacralogia, o desenvolvimento do estado vibracional (EV), profilático,
começa nas práticas com as energias conscienciais na alcova.
Bagulho. Como esclarece a Intrafisicologia, é inteligente retirar da alcova todo objeto portador de energias suspeitas, ou bagulho energético, capaz de sugerir ideias negativas, seja qual for,
mesmo quando aparentemente inocente ou inofensivo – por exemplo, o poster de filme de horror
carregado – a fim de otimizar o holopensene do quarto de dormir. Isso é feito pela psicometrização
direta do recheio decorativo do cômodo.
Assediologia. De acordo com a Parapatologia, há conscins mantendo a alcova com
o assediador extrafísico dentro, consciex doente mandando e desmandando sozinha, sem nem

Enciclopédia da Conscienciologia

640

mesmo deixar espaço para o amparador de função trabalhar assistencialmente, partindo daí muitos dos grandes conflitos conjugais.
Assepsia. Na pesquisa da Paraprofilaxiologia, a blindagem da alcova consiste na assepsia energética do ambiente ou local harmonizado pelas duas conscins vivendo, ali, a intimidade das happy hours mais íntimas.
Holopensenologia. Em função da Pensenologia, no lar bem constituído e harmonizado,
o holopensene domiciliar, ou doméstico, é formado e fixado a partir da alcova do casal, o último
recesso intrafísico-extrafísico ali existente.
Predomínio. Na análise da Sexossomatologia, entre as 4 paredes da alcova energeticamente blindada do lar, ou da base física do projetor (ou projetora) consciente, predominam o psicossoma com o leito, a sexualidade ativa, o holochacra e as maiores emoções de cada dia do casal
íntimo.
Metaforologia. Sob a ótica da Evoluciologia, a alcova energeticamente blindada pode
ser a câmara escura onde o projetor, homem ou mulher, consciente, revela o filme multidimensional da própria holobiografia ou da holomilenaridade pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a alcova blindada, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
2. Alcova contaminada: Intrafisicologia; Nosográfico.
3. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
4. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
5. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
6. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
7. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO VIBRACIONAL, PROFILÁTICO, PESSOAL, DEVE COMEÇAR A PARTIR DAS
PRÁTICAS COM AS ENERGIAS CONSCIENCIAIS NA INTIMIDADE DA ALCOVA, BLINDANDO-A ENERGETICAMENTE.
Questionologia. Você mantém a alcova energeticamente blindada? Já executou a competente depuração técnica dos objetos ali existentes afastando os bagulhos energéticos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 278 e 449.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 203, 247 e 506.
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ALCOVA CONTAMINADA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A alcova contaminada é o local intrafísico-extrafísico, não tratado conscientemente com as próprias energias conscienciais (ECs), onde o casal íntimo, ou a dupla evolutiva, dorme e descoincide, de modo inevitável, os veículos de manifestação toda noite, ao dormir,
e tem, ali, as sessões afetivo-sexuais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo alcova deriva do idioma Árabe, al-qubba, “abóboda; cúpula; aposento; recâmara; quarto de dormir”. Surgiu no Século XVII. A palavra contaminada vem do idioma Latim, contaminatus, “manchado; maculado; impuro”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Quarto de dormir energeticamente poluído. 2. Quarto de dormir
doentio. 3. Alcova com revólver dentro. 4. Ninho de amor despreparado. 5. Brinquedoteca de
adulto.
Neologia. As 3 expressões compostas alcova contaminada, alcova contaminada profissional e alcova contaminada marginal são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Alcova energeticamente blindada. 2. Quarto de dormir encapsulado.
3. Quarto de dormir sadio. 4. Ninho de amor preparado. 5. Recesso residencial da conscin.
6. Fisiopodium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à sexualidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal doméstico; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: o quarto de dormir; o recheio decorativo; os móveis; os aparelhos eletroeletrônicos; as mesas de cabeceira; as leituras; os pesadelos; a antiprimener; o anticipriene; a recuperação energética da alcova; a autorreeducação energética.
Parafatologia: a alcova contaminada; os parafenômenos hipnagógicos; o entorno extrafísico; o heterassédio; as chantagens extrafísicas; a falta da sinalética energética e parapsíquica
pessoal; o comprometimento emocional; o sexo compartilhado com consciex; o orgasmo compartilhado; o orgasmo frustro; a vida multidimensional desprezada; a ausência das parapesquisas domésticas; o travão projetivo; a desassedialidade ambiental.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da atração dos afins.
Codigologia: a necessidade do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Sexossomatologia.
Efeitologia: os efeitos nocivos das energias conscienciais gravitantes quando patológicas ou anticosmoéticas; os efeitos das evocações conscientes e inconscientes.
Interaciologia: a interação carência afetiva–alcova contaminada; a interação íncubo-ginossoma; a interação súcubo-androssoma.
Crescendologia: o crescendo desejo-intrusão.
Politicologia: a baratrosferocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito.
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Holotecologia: a brinquedoteca; a energossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Extrafisicologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Parassociologia; a Sexossomatologia; a Duplologia;
a Heterassediologia; a Parapatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; as consciexes baratrosféricas; as
conscins baratrosféricas; as conscins duplistas displicentes; as conscins eletronóticas; as iscas humanas inconscientes; as consciexes penetras; as testemunhas extrafísicas ou pratestemunhas; as
conseneres.
Masculinologia: o acoplamentista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro
evolutivo; o duplista; o duplólogo; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o pré-serenão vulgar;
o tertuliano; o voluntário; o partícipe extrafísico; os íncubos.
Femininologia: a acoplamentista; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a duplista; a duplóloga; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a pré-serenona vulgar;
a tertuliana; a voluntária; a partícipe extrafísica; os súcubos.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens vulgaris;
o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens
alienatus; o Homo sapiens obsidiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: alcova contaminada profissional = o quarto de dormir da residência do
policial na ativa; alcova contaminada marginal = o quarto de dormir da moradia do narcotraficante.
Culturologia: a cultura da contravenção; a cultura da violência; a cultura da promiscuidade; a cultura hollywoodiana do horror.
Taxologia. Sob a ótica da Parassociologia, as alcovas humanas, ou os quartos de dormir
das pessoas, podem ser racionalmente classificados em duas categorias básicas:
1. Defendida. A alcova energeticamente blindada ou invulnerável às intrusões de assediadores, satélites de assediadores ou guias extrafísicos amauróticos.
2. Indefesa. A alcova comum, devassada, vulnerável ou desprotegida ante os assédios
das consciexes energívoras.
Intimidades. Pela Extrafisicologia, a alcova energeticamente blindada é o local de maior
intimidade social da dupla evolutiva, mas também o local de maior intimidade parassocial com
os amparadores extrafísicos de função, por exemplo, no caso dos praticantes da tenepes, homens
e mulheres.
Bagulho. Como esclarece a Intrafisicologia, é inteligente retirar da alcova todo objeto
portador de energias suspeitas, ou bagulho energético, capaz de sugerir ideias negativas, seja qual
for, mesmo quando aparentemente inocente ou inofensivo – por exemplo, o poster de filme de
horror carregado – a fim de otimizar o holopensene do quarto de dormir. Isso é feito pela psicometrização direta do recheio decorativo do cômodo.
Heterassediologia. No universo da Parapatologia, o pior da alcova contaminada é quando a conscin incauta predispõe, aninha e a mantém com o assediador extrafísico dentro, impedindo o acesso ao amparador extrafísico personalidade capaz de ajudar a assepsiar o ambiente doméstico.
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Triângulo. De acordo com a Psicossomatologia, a alcova contaminada é o “falso ninho
de amor” do pior triângulo amoroso existente, constituído por duas conscins e a consciex intrusiva, enferma, energívora ou vampirizadora. Sem falar nos casos compostos nos quais é formado
o “quarteto romântico” ou o “quinteto amoroso”.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a alcova contaminada, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
2. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
3. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
4. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
5. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
6. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
7. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

A ALCOVA PODE SER CONTAMINADA PELA PRESENÇA
DE OBJETOS PORTADORES DE ENERGIAS MALÉFICAS,
INCLUSIVE ATÉ MESMO, DE MANEIRA INOCENTE, PELO
COLORIDO POSTER DE FILME DE HORROR ENROLADO.
Questionologia. Você mantém, com autodeterminação lúcida, a alcova pessoal energeticamente blindada? Já considerou, alguma vez, a possibilidade da alcova estar contaminada?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 371.
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ALEGRIA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A alegria é o estado de júbilo, contentamento ou satisfação íntima, vivenciado pela conscin ou consciex, caracterizado por sensações psicossomáticas agradáveis manifestadas pelo sorriso, risada, olhar, bem como pelo padrão da holosfera consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo alegre vem do idioma Latim Vulgar, alicer, e do Latim Clássico,
alacer, “vivo; animado; feliz; bem-disposto”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Contentamento. 2. Animação. 3. Prazer. 4. Regozijo. 5. Satisfação.
6. Júbilo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo alegre: alegra; alegrada; alegrado; alegrador; alegragem; alegramento; alegrão; alegrar; alegrativo; alegrense; alegrete; alegretense; alegreto; alegreza; alegria; alegriense; alegrinho; alegro; alegrório; alegroso; alegrote; desalegrado; desalegrador; desalegramento; desalegrante; desalegrar;
desalegratório; desalegrável; desalegre; multialegria; pintalegrete; realegrar; realegre.
Antonimologia: 1. Abatimento. 2. Aborrecimento. 3. Depressão. 4. Desânimo.
5. Desgosto. 6. Melancolia. 7. Prostração. 8. Tristeza.
Estrangeirismologia: a happiness; a happy hour; o clown; o happy day conscienciológico no CEAEC; a satisfaction da escrita verbetográfica; a condição avançada do to be always
pleased perante a evolução.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência psicossomática.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Alegria:
prazer holossomático. Serenidade: alegria discreta. Amizade: alegria benévola. Holorgasmo:
alegria sexual. Tenepes: alegria interassistencial.
Citaciologia: – Se exagerássemos nossas alegrias como fazemos com nossas tristezas,
nossos problemas perderiam a importância (Jacques Anatole François Thibault, 1844–1924).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do bom humor; o holopensene pessoal da exultação sadia; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os
pacipensenes; a pacipensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os jocopensenes; a jocopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; o sen dos pensenes; o autexame da convivialidade cosmoética
e anticosmoética otimizando a evolução pessoal e grupal.
Fatologia: a alegria; a manifestação intraconsciencial de legítima satisfação; a alegria de
viver; a receptividade esfusiante do animal de estimação; a manifestação alegre do bebê ao ver
a conscin cuidadora; a alegria dos pequenos acontecimentos; a alegria das grandes realizações;
a dança sendo manifestação popular da alegria; a alegria enquanto imagem da cultura brasileira;
a alegria hedonista do carnaval; o sorriso amarelo; a ilusão do sorriso clássico da Monalisa;
a alegria decorrente da expressão dos sentimentos; o mecanismo de defesa do ego (MDE) da alegria; o sorriso triste do palhaço; a tristeza recicladora; a culpa gerando tristeza; a alegria materialista; a alegria malsã da vitória bélica; a alegria anticosmoética do individualismo e da competitividade; a alegria malévola enquanto assediadora de ambientes; a piada imatura; a melin no incompléxis; a cooperação e maxifraternidade geradoras de euforin; a alegria benévola sendo desassediadora de ambientes; a alegria egocármica; a alegria grupocármica; a ressoma da consciência
alegre facilitando as reciclagens do grupocarma; a euforin no reencontro com o(a) duplista evolu-
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tivo(a); a alegria do reencontro com o grupo intermissivo; a satisfação interassistencial do professor de Conscienciologia; a euforin do(a) completista existencial; a reciclagem intraconsciencial na
escrita tarística gerando alegria; a mudança para a Cognópolis promovendo satisfação íntima;
a serenidade do ambiente amparado resultando em alegria pacificadora; a euforia sadia na vigília
física ordinária à produção da projeção lúcida euforizante; a alegria representando a paz íntima;
a alegria interior profunda e duradoura do Serenão; a euforin da conscin quando no fluxo do
Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a energia vibrante
da alegria cosmoética desassediando o grupo; a euforex do completista; a alegria interassistencial
do grupo intermissivo; a alegria da projeção consciente; a euforia livre na projetabilidade lúcida
(PL); a alegria da autoconscientização multidimensional (AM); a primener vivenciada no encontro com o Serenão; a alegria do reencontro extrafísico; a megaeuforização; o parambiente positivo
do Tertuliarium, capaz de promover a alegria mentalsomática, através dos debates.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo voluntariado conscienciológico–proéxis grupal–compléxis–euforex.
Principiologia: o princípio cosmoético do “aconteça o melhor para todos”; o princípio
de estar bem, apesar do caos externo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) direcionando a Conviviologia.
Teoriologia: a teoria e prática da Assistenciologia; a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica do EV; as técnicas da convivialidade sadia.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico tendo como objetivo a realização da
proéxis; o bom humor enquanto elemento desassediador no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da proéxis; o Laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: o efeito positivo da alegria benévola; o efeito alegrador do banho de energia; o efeito excludente das piadas preconceituosas.
Ciclologia: o ciclo compléxis-euforex.
Binomiologia: o binômio vontade-intenção; o binômio ortopensenidade–alegria interassistencial; o binômio esforço-satisfação.
Interaciologia: a interação patológica piada cáustica–alegria malévola; a interação feliz amparador-assistido; a interação alegria benévola–inteligência evolutiva (IE).
Crescendologia: o crescendo nosológico alegria malévola–melex; o crescendo Curso
Intermissivo–proéxis–compléxis; o crescendo vontade-ação-interassistência-euforin-euforex.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio patológico alegria malévola–culpa–autassédio–heterassédio–melin; o polinômio saudável alegria benévola–bem-estar–euforin–amparo.
Antagonismologia: o antagonismo alegria / tristeza; o antagonismo paraeuforia / paramelancolia.
Paradoxologia: o paradoxo da morte por alegria, por exemplo, a dessoma consequente
à parada cardíaca, da esposa do patinador Dan Jansen (1965–), vencedor das Olimpíadas de Inverno na Noruega, em 1994, ao ver o marido subir ao pódio.
Politicologia: a meritocracia; a assistenciocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço na instalação e manutenção do bem-estar geral; a lei
do maior esforço interassistencial aplicada à convivência sadia; a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a fobia social gerando o mecanismo de defesa do ego da fuga pela piada engraçada.
Sindromologia: a evitação da síndrome de schadenfreude.
Maniologia: a mania do humor negro; a mania das pegadinhas.
Mitologia: o mito da alegria do palhaço; o mito do “viveram felizes para sempre” dos
contos de fadas; o mito de o dinheiro trazer felicidade; o mito pessimista da alegria do presente
ser sinal de tristeza futura.
Holotecologia: a proexoteca; a prioroteca; a comunicoteca; a eloquencioteca; a psicossomatoteca; a brinquedoteca; a infantoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Autopesquisologia; a Bioenergética; a Comunicologia; a Cosmoeticologia; a Energossomatologia; a Eudemonologia; a Holomaturologia; a Harmoniologia; a Interassistenciologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa efusiva; a conscin eufórica; a conscin alegre; a conscin depressiva; a conscin histriônica; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin baratrosférica; a isca humana lúcida; o grupo Doutores da Alegria; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o ator; o diretor; o produtor; o humorista; o palhaço; o trejeiteiro; o escritor; o comediante; o roteirista; o gaiato; o macaqueador; o baladeiro; o boêmio; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido;
o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente
ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o humorista Charles Chaplin (Charles
Spencer Chaplin, 1889–1977).
Femininologia: a atriz; a diretora; a produtora; a humorista; a palhaça; a trejeiteira; a escritora; a comediante; a roteirista; a gaiata; a macaqueadora; a baladeira; a boêmia; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida;
a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens euphoricus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens effusivus; o Homo sapiens theatralis;
o Homo sapiens amicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: alegria benévola = a satisfação íntima ou bem-estar gerados pelas realizações pessoais ou de outrem; alegria malévola = a satisfação íntima ou bem-estar dissimulados
ao perceber outrem em dificuldades.
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Culturologia: a cultura da Conviviologia Cosmoética Evolutiva; a cultura da interassistencialidade; a cultura da saúde consciencial afetiva.
Sorriso. Sinal universal de comunicação usado para transmitir informações, o sorriso
aparece em todas as culturas humanas e épocas, de várias formas. Irenaus Eibl-Eibesfeldt
(1928–), propositor da Etologia Humana, estudando as expressões faciais de mais de 200 culturas,
dos índios xavantes aos esquimós, descobriu ser o sorriso expressão facial de fundo emocional
e com claras funções sociais, aparecendo sempre da mesma forma e com as mesmas finalidades.
Neurotransmissores. As endorfinas, também conhecidas por hormônios do prazer, são
neurotransmissores produzidos em resposta à atividade física e durante o orgasmo, despertando
sensação de euforia e bem-estar.
Animais. Estudos já demonstraram ser o contato com os animais capaz de aumentar
a produção de endorfina no organismo.
Maturidade. Há alegria e bem-estar os quais surgem além das sensações somáticas. Há
conscins felizes em proporcionar satisfação a outras consciências.
Doutores da alegria. Os doutores da alegria são atores dedicados à promoção de contentamento nas adversidades, por meio da arte do palhaço, desempenhada em hospitais especializados no atendimento a crianças enfermas.
Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a alegria pode ser classificada conscienciometricamente em duas categorias básicas:
1. Subcerebral. A alegria produzida por sensações puramente sensoriais. É a alegria
imatura, egoica, surgida a partir do subcérebro abdominal, do porão consciencial e do psicossoma. São exemplos de manifestações de alegria subcerebral: o entusiasmo infantil do torcedor fanático, durante o jogo decisivo do campeonato de futebol; o carnavalesco, antes da quarta-feira de
cinzas; o boêmio dos finais de semana chopados; o uso de drogas para fugir da realidade dolorosa.
2. Holossomática. A alegria da intimidade do microuniverso intraconsciencial, positiva,
madura, sincera, adequada, coerente, evolutiva, assistencial e enriquecedora. Surge na tarefa do
esclarecimento (tares), a partir do mentalsoma, dominando as emoções e os instintos atávicos.
São exemplos de manifestações de alegria holossomática: a autodisponibilidade afetiva expressa
no interesse sincero pelo bem-estar do outro; o autoposicionamento cosmoético; a condição de
minipeça do maximecanismo.
Relevância. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 4 qualidades intraconscienciais denotativas da vivência da alegria holossomática:
1. Gratidão: a ausência de queixas e valorização das conquistas evolutivas.
2. Holomaturidade: o uso das faculdades físicas, mentais, emocionais e energéticas de
maneira coerente, prática e produtiva, visando a realização da proéxis.
3. Inteligência emocional: a capacidade de perceber e administrar as emoções e sentimentos envolvidos nas interrelações. Segundo a Evoluciologia, a afetividade é, gradativamente,
superintendida pelo autodiscernimento mais profundo e constante. A consciência inicia controlando as emoções, os instintos e a impulsividade, gerados a partir do psicossoma, substituindo-os por
sentimentos evoluídos.
4. Inteligência evolutiva: a aplicação lúcida do mecanismo da evolução consciencial,
pessoal, incluindo a Cosmoeticologia, a Seriexologia e a Proexologia.
Aprendizagem. A alegria dos aprendizados novos, notadamente da lucidez quanto à autevolução e à interassistencialidade, podem gerar mais conexões sociais e parassociais, demonstrando maior nível de maturidade intraconsciencial. Nesse patamar evolutivo, já não basta sentir
satisfação sozinho, mas em grupos cada vez mais expandidos.
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Serenidade. Embora ainda não seja possível, para a maioria das consciências do Planeta,
conhecer e compreender a alegria contida do Homo sapiens serenissimus, a alegria interassistencial pode ser o embrião, o primeiro degrau da conquista dessa compreensão.
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 alegria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Ânimo extra: Autorrecexologia; Homeostático.
03. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
04. Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Efusividade: Psicossomatologia; Neutro.
07. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Euforin: Psicossomatologia; Neutro.
09. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Júbilo cosmoético: Holomaturologia; Homeostático.
11. Melex anunciada: Autorrealismologia; Nosográfico.
12. Primener: Energossomatologia; Homeostático.
13. Regozijo cotidiano: Homeostaticologia; Homeostático.
14. Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.
15. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.

A MANIFESTAÇÃO DA ALEGRIA BENÉVOLA E DURADOURA DEMONSTRA O DESENVOLVIMENTO DA HOLOMATURIDADE NA CONSCIÊNCIA LÚCIDA. A CONQUISTA DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA SE DÁ SEGUNDO A SEGUNDO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda vive dominado(a) pela alegria fugaz, correndo o risco do incompléxis e deixando “a vida levar”? Já começou a desenvolver a inteligência
evolutiva, a ponto de priorizar a alegria mais duradoura no dia a dia?
Bibliografia Específica:
1. Lowen, Alexander; Alegria: A Entrega ao Corpo e à Vida (Joy: The Surrender to the Body and of Life);
pref. Liane Zink; trad. Maria Silvia Mourão Netto; 242 p.; 12 caps.; 1 diagrama; 1 E-mail; 1 enu.; 7 ilus.; 1 website; 21
x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Summus Editorial; São Paulo, SP; 1997; páginas 9 a 63.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 57, 190, 309, 348, 354, 355, 382, 432, 461, 467, 484, 496, 497, 522, 523, 639, 648, 653, 654, 792, 797, 806, 807,
831, 944, 975, 1.015 e 1.040.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 375, 467
e 979.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
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enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 31, 93, 177, 283, 286, 287, 314, 330, 339, 368, 408, 416, 516, 526, 537, 593, 602, 614, 635, 636 e 643.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 83, 177,
263, 264, 280, 286, 298, 326, 331, 357, 368, 370, 389, 408, 410, 497, 506, 511, 526, 533, 537, 583, 602, 614 e 719.

E. J. R.
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ALEIA

DOS

GÊNIOS DA HUMANIDADE
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A Aleia dos Gênios da Humanidade é a fileira de bustos de relevantes personalidades das diversas áreas do conhecimento humano, em exposição permanente, às margens
do Caminho da Lógica, ligando o Tertuliarium ao Holociclo, situado no Campus da Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), visando promover a autorreflexão sobre a busca do saber por parte dos intermissivistas e visitantes em geral.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo Aleia vem do idioma Francês, allée, “via onde se vai”. Apareceu
no Século XVIII. A palavra gênio deriva do idioma Latim, genius, “divindade particular que presidia ao nascimento de cada pessoa e a acompanhava durante a vida; a porção espiritual ou divina
de cada um; divindade protetora de uma coisa ou lugar; anjo que perdeu a graça; o que faz as honras da casa, anfitrião; os apetites naturais; gulodice, sensualidade, deleite; ornamento, glória, beleza, graça; inspiração, talento”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo humanidade provém também
do idioma Latim, humanitatis, “relativo ao homem”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Caminho da lógica. 2. Aleia dos bustos da sabedoria. 3. Fileira dos
bustos de sábios. 4. Trilha do conhecimento. 5. Via mentalsomática.
Neologia. As 3 expressões compostas Aleia dos Gênios da Humanidade, Minialeia dos
Gênios da Humanidade e Megaaleia dos Gênios da Humanidade são neologismos técnicos da
Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Aleia de árvores. 2. Fileira de bagulhos pensênicos. 3. Alameda de
esculturas surreais.
Estrangeirismologia: o modus operandi do usuário da Aleia dos Gênios da Humanidade; o rapport positivo com as personalidades representadas; o feedback retrocognitivo com personalidades afins; o upgrade auferido após a retrocognição; o dèjá vu percebido no contato com
a Aleia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao conhecimento humano.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Visitemos
a Aleia. Gênios: monstros interneuroniais.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Aleia. As conscins mentalsomaticamente sensíveis percebem energias conscienciais
(ECs) específicas ao passarem pela Aleia dos Gênios da Humanidade, no Caminho da Lógica, no
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). Esse trânsito natural, entre os bustos,
equivale a um teste bioenergético mais intenso entre os arbustos”.
2. “Gênios. Há gênios irascíveis com megatrafares óbvios. Geralmente o taquipsiquismo pode gerar a autoimpaciência perante o normo e o bradipsiquismo alheio”.
3. “Humanidade. A Humanidade envelhece, biologicamente, nos somas, e rejuvenesce, intraconsciencialmente, nos mentaissomas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência evolutiva; os retropensenes;
a retropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a Aleia dos Gênios da Humanidade; a antessala da inteligência evolutiva (IE);
a colcha de retalhos da sabedoria; a biblioteca a céu aberto; a reflexão sobre o legado de conhecimento; a simetria empregada na colocação dos bustos; o museu de importantes personalidades do
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passado; a escolha das personalidades ideais a integrar o acervo da Aleia; o encontro e a afinidade
com determinada personalidade ali representada; o despertamento para a pesquisa sobre a atividade de personalidade específica; as percepções pessoais; a descoberta de haver encontrado personalidade admirada; a ativação voluntária dos sentidos visando maximizar o rapport; o entendimento do contexto ali vivenciado; a verificação dos próprios recursos evolutivos; o despertamento e o fortalecimento de autopotenciais; a realização de autorreciclagem existencial; a efetiva mudança de nível evolutivo; a dinamização da autevolução; o passeio à melhor parte da História Humana; o contato mais aproximado com a erudição.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o estado vibracional espontâneo; as parapercepções; as retrocognições; as evocações de conscins e consciexes;
a inspiração paradidática proporcionada pelo amparo extrafísico de função durante o rapport com
determinada personalidade representada na Aleia; a trilha densamente imantada de energias conscienciais (ECs) e fitoenergias gravitantes; o confronto com diferentes padrões de energia; a discriminação entre energia imanente (EI) e energia consciencial (EC); os acoplamentos energéticos;
a avaliação energética do ambiente; a vivência de parafenômenos; a precognição; a clarividência;
os contatos com as consciexes; a intervenção extrafísica de consciexes amparadoras dinamizando
os resultados; a decodificação das mensagens provenientes dos amparadores extrafísicos; a identificação de sinalética energética e parapsíquica pessoal; a recomposição energética pessoal, no caso de defasagem advinda de acoplamentos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interdimensional; o sinergismo retilinearidade pensênica–sabedoria pacificadora; o sinergismo mudança de pensamento–mudança do comportamento;
o sinergismo confor-verbação; o sinergismo força presencial da conscin–paraforça presencial do
amparador extrafísico.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da empatia evolutiva; o princípio fundamental do Universalismo; o princípio da descrença (PD); o princípio da afinidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando as ações e atitudes do
transeunte do Caminho da Lógica.
Teoriologia: as teorias da evolução consciencial; a teoria da persona; a teoria da evolução compulsória; a teoria da personalidade consecutiva; a teoria da seriéxis; a teoria do autorrevezamento pluriexistencial.
Tecnologia: a técnica de associação de ideias; a técnica da evocação assistencial; a técnica da mobilização básica das energias (MBE); a técnica do estado vibracional; a técnica energética da ativação dos chacras; a técnica da exteriorização das energias; a técnica da passividade ativa; a técnica do sobrepairamento.
Voluntariologia: o acréscimo das oportunidades assistenciais advindo do voluntariado
nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico
do desassédio Tertuliarium; o laboratório conscienciológico do desassédio Holociclo; o laboratório conscienciológico do desassédio Holoteca.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Retrocogniciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos físicos dos parafenômenos; os efeitos intelectuais dos parafenômenos; os efeitos potencializadores da clarividência facial; a autorreflexão sobre o valor da busca pelo conhecimento enquanto efeito da observação dos bustos.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses quanto aos fatos e parafatos; as neossinapses geradas pela assimilação simpática.
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Ciclologia: o ciclo exposição-visualização-assimilação-desassimilação durante a visita
à Aleia dos Gênios da Humanidade.
Enumerologia: as imagens físicas; as imagens mentais; as sensações táteis; as percepções energéticas; os parafenômenos; as retrocognições; o desenvolvimento do autoparapsiquismo.
Binomiologia: o binômio clarividência facial–acoplamento; o binômio assim-desassim;
o binômio Aleia dos Gênios da Humanidade–edificação arquitetônica.
Interaciologia: a interação conscin-consciex; a interação erudição-ortopensenidade.
Crescendologia: o crescendo pesquisa-análise-realização; o crescendo estudo-conhecimento-erudição.
Trinomiologia: o trinômio motivação-pesquisa-consecução.
Polinomiologia: o polinômio soma-psicossoma-energossoma-mentalsoma; o polinômio
etário infância-adolescência-adultidade-maturidade; o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo; o polinômio inteligência somática–inteligência emocional–inteligência
intelectual–inteligência parapsíquica.
Antagonismologia: o antagonismo exposição de bustos de personalidades pacifistas
/ exposição de bustos de personalidades belicistas.
Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista usuário da Aleia dos Gênios da Humanidade poder hoje atingir e até ultrapassar o conhecimento de qualquer das personalidades ali
representadas; o paradoxo de os visitantes, em geral, não se darem conta de a Aleia dos Gênios
da Humanidade constituir verdadeira enciclopédia a céu aberto; o paradoxo de a conscin intermissivista ter conhecimento há muito tempo sobre a existência de determinada personalidade,
e nada saber sobre ela; o paradoxo de o visitante, da Aleia, estar diante de determinado busto,
julgando-se incapaz de atingir tamanha notoriedade, enquanto tal personalidade pode ser ela
própria; o paradoxo de certas personalidades do passado terem prestado grandiosa assistência
à Humanidade, sem, no entanto, terem a intenção consciente de assistir.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a proexocracia; a recexocracia; a conscienciocracia; a cosmocracia; a assistenciocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia; a paradireitocracia; a culturocracia; a paracienciocracia; a cientificocracia; a cognocracia; a discernimentocracia; a parassociocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do sinergismo.
Filiologia: a evoluciofilia; a culturofilia; a pesquisofilia; a erudiciofilia; a mentalsomatofilia; a retrofilia; a retrocogniciofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a automatonofobia; a tecnofobia; a tanatofobia; a espectrofobia; a epistemofobia; a fronemofobia; a grafofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da apriorismose; a síndrome da falsa memória; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da autossubestimação; a síndrome da acumulação; a síndrome da vitimização; a síndrome do perfeccionismo.
Maniologia: a megalomania; a nostomania; a falaciomania; a mania de dar o contra;
a mania de grandeza; a idolomania; a religiomania.
Holotecologia: a energoteca; a discernimentoteca; a parafenomenoteca; a assistencioteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a tradicioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Intrafisicologia; a Autorrevezamentologia; a Autodiscernimentologia; a Seriexologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin minipeça interassistencial multidimensional.
Masculinologia: o visitante; o intermissivista; o escultor; o conscienciólogo; o inversor
existencial; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o voluntário; o cognopolita;
o tertuliano; o verbetógrafo; o acomplementista; o conviviólogo; o duplista; o docente da Consci-
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enciologia; o tenepessista; o ofiexista; o epicon lúcido; o proexista; o projetor consciente; o consciencioterapeuta; o assistente; o evoluciente; o exemplarista; o amparador intrafísico; o pesquiasdor; o escritor; o comunicólogo; o intelectual; o pré-serenão vulgar; o cientista e escultor inglês
Robert Adrian Stephenson (1935–).
Femininologia: a visitante; a intermissivista; a escultora; a consciencióloga; a inversora
existencial; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a voluntária; a cognopolita;
a tertuliana; a verbetógrafa; a acomplementista; a convivióloga; a duplista; a docente da Conscienciologia; a tenepessista; a ofiexista; a epicon lúcida; a proexista; a projetora consciente; a consciencioterapeuta; a assistente; a evoluciente; a exemplarista; a amparadora intrafísica; a pesquisadora; a escritora; a comunicóloga; a intelectual; a pré-serenona vulgar; a pesquisadora e escultora
brasileira Rosemere Victoriano (1959–).
Hominologia: o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens scientificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens competitor; o Homo sapiens investigator.
V. Argumentologia
Exemplologia: Minialeia dos Gênios da Humanidade = aquela correspondente ao acervo
inicial de 20 bustos no Campus do CEAEC; Megaaleia dos Gênios da Humanidade = aquela correspondente à meta a ser atingida, de 400 bustos.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Seriexologia; a cultura da Erudiciologia; a cultura da Reeducaciologia; a cultura conscienciológica; a Interculturologia do voluntariado; o choque cultural inevitável do paradigma consciencial.
Bustos inaugurais. A Aleia dos Gênios da Humanidade foi iniciada no ano de 2001, no
âmbito do CEAEC, a partir do recebimento de 23 esculturas, produzidas pela artista plástica Astrid Linsenmayer (1936–), em Porto Alegre, RS. No dia 06 de junho de 2002, foi inaugurada
a Aleia dos Gênios da Humanidade, incluindo a publicação do primeiro Catálogo sobre o tema,
destacando-se 15 bustos de personalidades, listados na ordem alfabética, com respectivos materpensenes:
01. Albert Einstein (1879–1955): cientificidade.
02. Alberto Santos Dumont (1873–1932): Heuristicologia.
03. Apolônio de Tiana (2 a.e.c–98 e.c.): Parapsiquismologia.
04. Aristóteles (384–322 a.e.c.): intelectualidade.
05. Florence Nightingale (1820–1910): Paraprofilaxiologia.
06. Galileu Galilei (1564–1642): Astronomia.
07. Isaac Newton (1642–1726): cientificidade.
08. Johannes Gutenberg (1397–1468): Grafopensenologia.
09. Leonardo da Vinci (1452–1519): Polimatologia.
10. Louis Pasteur (1822–1895): Paraprofilaxiologia.
11. Ludwig Van Beethoven (1770–1827): Musicologia.
12. Marie Curie (1867–1934): Pioneirismologia.
13. Platão (429–399 a.e.c.): Filosofia.
14. Rui Barbosa (1849–1923): Politicologia.
15. Sócrates (470–399 a.e.c.): Filosofia.
Pontoações. Eis, na ordem alfabética, em divisão por gênero e nacionalidade dos gênios
da Humanidade, as 7 quantidades (parcial e total) de bustos expostos no Caminho da Lógica (Data-base: maio de 2016):
1. Femininos: 28.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Femininos estrangeiros: 22.
Femininos nacionais: 6.
Masculinos: 144.
Masculinos estrangeiros: 120.
Masculinos nacionais: 24.
Total: 172.

Nacionalidades. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 28 nacionalidades e respectivas
quantidades relativas aos personagens dos bustos expostos na Aleia dos Gênios da Humanidade
(Data-base: maio de 2016):
01. Alemães: 15.
02. Austríacos: 5.
03. Brasileiros: 31.
04. Britânicos: 23.
05. Chineses: 3.
06. Escoceses: 2.
07. Egípcios: 1.
08. Espanhóis: 4.
09. Estadunidenses: 16.
10. Franceses: 22.
11. Gregos: 10.
12. Holandeses: 1.
13. Húngaros: 1.
14. Indianos: 2.
15. Irlandeses: 1.
16. Italianos: 10.
17. Japoneses: 1.
18. Letões: 1.
19. Persas: 1.
20. Poloneses: 2.
21. Portugueses: 2.
22. Quenianos: 1.
23. Romanos: 2.
24. Romenos: 1.
25. Russos: 5.
26. Suecos: 2.
27. Suíços: 6.
28. Turcos: 1.
Taxologia. Eis, em ordem decrescente de quantidade, 85 exemplos de profissionais
integrantes da Aleia dos Gênios da Humanidade:
01. Filósofos: 48.
02. Escritores: 33.
03. Políticos: 20.
04. Matemáticos: 18.
05. Físicos: 15.
06. Médicos: 15.
07. Professores: 12.
08. Pesquisadores: 9.
09. Astrônomos: 8.
10. Advogados: 7.
11. Cientistas: 7.
12. Educadores: 7.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
30.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Inventores: 7.
Médicos psiquiatras: 7.
Poetas: 6.
Botânicos: 5.
Médiuns: 5.
Pintores: 5.
Teólogos: 5.
Ativistas: 4.
Compositores: 4.
Jornalistas: 4.
Juristas: 4.
Químicos: 4.
Antropólogos: 3.
Diplomatas: 3.
Economistas: 3.
Empresários: 3.
Engenheiros: 3.
Escultores: 3.
Naturalistas: 3.
Sociólogos: 3.
Abolicionistas: 2.
Arquitetos: 2.
Biólogos: 2.
Enfermeiras: 2.
Espíritas: 2.
Geógrafos: 2.
Humanistas: 2.
Lexicólogos: 2.
Linguistas: 2.
Parapsicólogos: 2.
Psicólogos: 2.
Sanitaristas: 2.
Aeronauta: 1.
Alto Comissário da Organização das Nações Unidas (ONU): 1.
Arqueólogo: 1.
Assistente social voluntária: 1.
Astrólogo: 1.
Bacteriologista: 1.
Colecionador: 1.
Conscienciólogo: 1.
Divulgador científico: 1.
Dramaturgo: 1.
Empreendedor: 1.
Enciclopedista: 1.
Erudito: 1.
Espiritualista: 1.
Estadista: 1.
Etnólogo: 1.
Farmacêutico: 1.
Feminista: 1.
Filólogo: 1.
Geneticista: 1.
Geólogo: 1.
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Geomorfologista: 1.
Gráfico: 1.
Gramático: 1.
Historiador: 1.
Jurisconsulto: 1.
Legislador: 1.
Líder pacifista: 1.
Maçon: 1.
Maestro: 1.
Mestre hindu: 1.
Metafísico: 1.
Mineralista: 1.
Músico: 1.
Navegador: 1.
Pedagogo: 1.
Pianista: 1.
Polímata: 1.
Psicanalista: 1.
Vulcanógrafo: 1.
Zoólogo: 1.

Projeto. Em 2012, a Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia
(AIEC), lançou em folder, convite aos voluntários, intermissivistas, visitantes e público em geral
para o patrocínio de 400 bustos de personalidades a integralizar o projeto original.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais,
evidenciando relação estreita com a Aleia dos Gênios da Humanidade, indicados para expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anuário da Conscienciologia: Estatisticologia; Homeostático.
02. Auto-historiografia: Autevoluciologia; Neutro.
03. Banho de loja consciencial: Autorreeducaciologia; Homeostático.
04. Bioenergotaxonomia: Energossomatologia; Neutro.
05. Comemoração humana: Parassociologia; Neutro.
06. Conviviofilia cognopolitana: Conviviologia; Homeostático.
07. Cosmoeducação: Cosmocogniciologia; Homeostático.
08. Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
09. Edificação conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
10. Estimulação parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
11. Estudo dos clássicos: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Futura retrocognição: Holomnemossomatologia; Homeostático.
13. Holociclo: Cosmocogniciologia; Neutro.
14. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Pré-invexólogo: Invexologia; Homeostático.

A ALEIA DOS GÊNIOS DA HUMANIDADE É ESPAÇO FACILITADOR DE PARAPERCEPÇÕES, EMBASADAS NA EVOCAÇÃO E EXEMPLARISMO DAS PERSONALIDADES COADJUTORAS DO AUMENTO DO CONHECIMENTO HUMANO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, de qual modo se comporta ao transitar pela Aleia
dos Gênios da Humanidade? Já obteve alguma parapercepção? Quais proveitos auferiu com semelhante vivência?
Bibliografia Específica:
1. Centro de Altos Estudos da Consciência (Holoteca / Holociclo); Aléia dos Gênios da Humanidade; Catálogo; apres. & entrevista Artista Plástica Astrid Linsenmayer; Org. Ivanilda Fernandes; Org. de Texto Graça Razera; Fotografias Dulce Daou; Moacir Gonçalves; & Luiz Marcelo Zanluchi; Acabamento Everton Santos; & Wellington Correia;
Assessoria jornalística Denise Paro; Revisores Julieta Mendonça, et al; Contato com patrocinadores: Graça Razera, Ivanilda Fernandes; & Laênio Loche; Representação gráfica Eliane Stédile; Colaboração especial Etsuko Onishi; & Antonia Camargo; 26 p.; Vol I ; 1 citação; 1 cronologia; 1 endereço; 1 ficha técnica; 23 fotos; 9 refs.; 20 x 15 cm; br.; Foz do Iguaçu,
PR; 2002; páginas 1 a 25.
2. Ferraro, Cristiane; Aleia dos Gênios da Humanidade: AAntessala da Inteligência Evolutiva; Artigo;
Conscientia; Revista; Trimestral; Edição Comemorativa 20 do CEAEC; 1 E-mail; 1 microbiografia; 2 siglas; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2015; páginas 157
a 182.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 67, 750 e 809.

J. D. S.
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ALERTA CONSCIENCIAL
(PARAPROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O alerta consciencial é a advertência intra ou extraconsciencial, positiva,
para a ampliação do autodiscernimento da consciência, quando mais lúcida e antenada relativamente às prioridades da própria evolução.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo alerta deriva do idioma Italiano, all’erta, “interjeição militar para
que os soldados se levantassem e ficassem em guarda; atento, vigilante”. Surgiu no Século XVI.
O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter
conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Aviso consciencial. 2. Aviso mental. 3. Advertência oportuna.
4. Despertamento do autodiscernimento. 5. Autopressentimento.
Arcaismologia. Eis a expressão composta, arcaica, mística, envilecida e superada correspondente ao alerta consciencial: insuflação divina.
Neologia. As 3 expressões compostas alerta consciencial, minialerta consciencial
e maxialerta consciencial são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia.
Antonimologia: 1. Inconsciência. 2. Desatenção. 3. Sonolência. 4. Comatose.
5. Macro-PK destrutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autoprioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os exopensenes; a exopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade.
Fatologia: o alerta consciencial; o primeiro alerta consciencial; o derradeiro alerta
consciencial; o alerta consciencial extrapauta; o alerta consciencial discreto; o alerta consciencial sintético; o alerta consciencial impactante; o estado de alerta lateral; o aviso consciencial;
o aviso mental; o aviso admonitório; a advertência oportuna; a sugestão do amigo; o despertador
do discernimento; a mensagem silenciosa do Cosmos; a dificuldade da mudança imediata do bloco de manifestação pessoal; o reparo da sutileza; a recomendação inesperada; o toque providencial; a prontidão pessoal; a surpreendência; a atenção saltuária; a dispersão psicológica; o alheamento da consciência; a indisponibilidade pessoal; o ansiosismo; a aprioropatia; o Desviacionismo; o rompimento do marasmo pessoal; a quebra da barreira da mesméxis; a clivagem do ramerrame; a abertura consciencial; a atualização da proéxis pessoal; o momento crítico da reciclagem
existencial (recéxis); as barreiras de acesso à conscin; as facilidades de acesso à conscin; a mensagem acatada; a oportunidade aproveitada; a mensagem desprezada; a oportunidade perdida; o farol na neblina; a relação mensagem-moldura.
Parafatologia: a chamada parapsíquica; o chamamento extrafísico; a inspiração extrafísica; a intuição do amparador extrafísico; o conteúdo sutil do fenômeno parapsíquico; o percepto
da parapercepção; o recado parapsíquico; a antiparapercuciência; a abordagem extrafísica; a aparição interconsciencial; a projeção lúcida vexaminosa.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre as ações do amparador extrafísico e a conscin lúcida.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) profilático.
Colegiologia: o Colégio Invisivel da Comunicologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxiologia.
Efeitologia: os efeitos variáveis do alerta extraconsciencial nas manifestações intraconscienciais.
Ciclologia: o ciclo de homeostase autopensênica.
Enumerologia: o estar-se em guarda; a legítima defesa; a obrigação moral; o mecanismo
de defesa; a posição defensiva; a linha de defesa; a consciência tranquila.
Interaciologia: a interação alerta consciencial–propulsor da vontade.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; as leis do fluxo do Cosmos.
Filiologia: a biofilia monopolizadora.
Fobiologia: a decidofobia.
Holotecologia: a sinaleticoteca; a fenomenoteca; a ideoteca.
Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Discernimentologia; a Intencionologia;
a Parapercepciologia; a Comunicologia; a Parapedagogiologia; o Extrapolacionismo; a Previvenciologia; a Imagisticologia; a Heterodesassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin vigilante; a personalidade atenta; a pessoa de sobreaviso; as companhias evolutivas.
Masculinologia: o alertador humano; o amigo; o profissional liberal; o médico; o psicólogo; o analista; o advogado; o consultor financeiro; o amparador extrafísico.
Femininologia: a alertadora humana; a amiga; a profissional liberal; a médica; a psicóloga; a analista; a advogada; a consultora financeira; a amparadora extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialerta consciencial = a evitação do ato na última hora; maxialerta
consciencial = a mudança da decisão no momento evolutivo grave.
Específicos. De acordo com a Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem parafisiológica dos veículos de manifestação, 5 categorias de alertas conscienciais específicos, exigindo
maior atenção e acuidade por parte da conscin lúcida:
1. Doença: ou distúrbio orgânico; o alerta consciencial via soma ou corpo humano;
a experiência de inovação da vida.
2. Banho: energético, espontâneo; ou de energias conscienciais (ECs); o alerta consciencial via energossoma ou holochacra.
3. Choque: emocional; psicossomático; o alerta consciencial via psicossoma, o paracorpo dos desejos.
4. Reflexão: ou intencional; mentalsomático; o alerta consciencial via mentalsoma,
o paracorpo do autodiscernimento.
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5. Holossomático: ou o acidente de percurso clássico; o alerta consciencial via holossoma.
Gerais. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 categorias de alertas conscienciais gerais para se viver melhor, em paz com o próprio mentalsoma,
promovendo gestações conscienciais (gescons) eficazes:
01. Amor. O amor puro é o sentimento eternizando o momento, a saudade e a vida, contra tudo e contra todos os proibidores. Contudo, jamais o amor é gratuito: tem preço específico.
02. Aparências. Não podemos nos enganar com aparências. Já pensou: o silêncio do Serenão, a respeito de você, experimentador ou experimentadora, poderia ser vaia.
03. Arrependimento. O arrependimento é a prova de a estrada comum ser também
o beco sem saída, e até o caminho sem volta, permitindo regressar ao ponto de partida para se recomeçar tudo com experiência maior. Arrependimento não é palermice.
04. Autocorrupção. O adultério mental é exercício humanamente legal podendo ser
praticado por todos e vai continuar permanecendo omisso em muitas pessoas ou ausente só nos
códigos humanos.
05. Autocrítica. A adoração sem autocrítica leva à possessividade extrema. A madame
egoísta castra o gatinho idolatrado a fim de mantê-lo preso à própria saia, dentro de casa.
06. Autescola. A autescola é o nome técnico do único educandário da vida: a escola de
si mesmo. Aí você é o aluno, o professor e o administrador do próprio curso de aulas intensivas.
07. Carma. O holocarma é o relógio de antimatéria, sempre infalível, marcando a hora
do contratempo (acidente de percurso) no destino pessoal, grupal e até coletivo.
08. Erro. Errar é humano. Até a Natureza, às vezes, erra. Veja a segregação racial no
formigueiro. O maior erro, contudo, é teimar conscientemente no erro.
09. Ilusão. Toda ilusão certo dia acaba. O mais belo funeral não levanta o cadáver.
É tolice viver empurrando as autocríticas com a barriga.
10. Imaginação. A imaginação é o fertilizante das ideias e a válvula excretora das toxinas do pensamento (patopensenes). Infelizmente, só existe como unidade individual em cada microuniverso consciencial. Não se pode deixar de usá-la. A função vitaliza o órgão consciencial.
11. Paracicatrizes. As paracicatrizes morais do psicossoma (Parapatologia) aparecem
menos, porém marcam e perduram muito mais. Até mesmo as autorretrocognições sadias provam
este fato.
12. Teologia. A Teologia é o conhecimento e a brincadeirinha das crianças grandes
quando tentam provar, demagógica e inutilmente, 5 coisas impossíveis: a ausência do umbigo de
Adão; a superioridade biológica do celibato; a sutil reprodução dos santos; a perversão sexual do
diabo; e a transexualidade dos anjos.
13. Trabalho. O ócio, por si só, satura a consciência. Pergunte ao náufrago na ilha deserta. O trabalho de equipe sempre vale a pena e ensina muito mais. A laborterapia funciona.
14. União. Só a força da união compõe 1 vencedor de 2 derrotados. A dissidência, ou
guinada ideológica, é inevitável na evolução e desenvolvimento das coisas, mas é melhor ser evitada ao máximo.
15. Verpon. A verdade relativa de ponta tem preço. A liberdade de expressão tem limite. Na Socin, ainda patológica, quanto mais belo canta o pássaro preso, mais buscam fechar egoisticamente a porta da gaiola.
Autodefesas. Conforme os princípios da Parapercepciologia, nunca se sabe, com exatidão, quando precisaremos de autodefesas energéticas. A vida intra e extrafísica sempre oferece
surpresas, nem todas bem-vindas ou agradáveis. Vive melhor quem está preparado e alerta, bioenergeticamente, 24 horas por dia, o ano inteiro.
Enciclopedismo. As Seções fixas – as definições, a Fatologia e a Parafatologia, os
exemplos, as argumentações, as frases enfáticas e os questionamentos – são alertas conscienciais
evolutivos nos ensaios desta Enciclopédia da Conscienciologia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o alerta consciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
2. Autocomprovação: Autevoluciologia; Neutro.
3. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
4. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
5. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
6. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
7. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

NA VIDA INTRAFÍSICA, A PESSOA PODE VIVER DESCUIDADA E DESPREOCUPADA, OU ALERTA E SUPERLÚCIDA.
SEM OBSERVAR OS ALERTAS CONSCIENCIAIS É MAIS
DIFÍCIL À CONSCIN ALCANÇAR A DESPERTICIDADE.
Questionologia. Você consegue identificar, no momento certo, os alertas conscienciais
endereçados pela vida diuturna através de multimeios? Já sabe tirar proveito desses alertas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 594, 621, 693, 801, 959 e 961.
2. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 97 e 98.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 67,
221, 264, 588, 719 e 878.
4. Idem: 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 525.
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ALEXITIMIA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A alexitimia é o achado comum no distúrbio do estresse pós-traumático
(DEPT), caracterizado pela marcante incapacidade de identificar e articular as emoções, ficando
a pessoa com falta de vocabulário adequado para expressar e descrever os próprios sentimentos,
bem como apresentando dificuldade para diferenciar com precisão as sensações corporais e impressionante predisposição para fantasias.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo a deriva do idioma Grego, a, “privação; negação”. O elemento de
composição lex vem igualmente do idioma Grego, léksis, “palavra; ação de falar, elocução; léxico”. Surgiu nos idiomas internacionais a partir do Século XIX. O elemento de composição timia,
procede do mesmo idioma Grego, thymós, “alma, espírito; coração, emoção, afetividade”. O termo alexitimia foi cunhado pelo psiquiatra Peter Sifneos.
Sinonimologia: 1. Analfabetismo emocional. 2. Rigidez afetiva.
Neologia. Os 2 vocábulos minialexitimia e maxialexitimia são neologismos técnicos da
Comunicologia.
Antonimologia: 1. Comunicabilidade. 2. Verborragia. 3. Anedonismo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação interconsciencial; os patopensenes; a patopensenidade; o encolhimento da autopensenidade.
Fatologia: a alexitimia; a disrupção mnemônica; o constrangimento mnemônico; a hipomnésia; a desmemória; o estresse negativo; o erro de abordagem; a frustração; a autoinsegurança;
o alheamento emocional; o anedonismo; o encolhimento da autoconsciencialidade; a inefabilidade; os travões evolutivos; a incompatibilidade predisposição pessoal–tarefa.
Parafatologia: o antiparapsiquismo; a ausência do estado vibracional (EV).
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo.
Tecnologia: as técnicas consciencioterápicas; as técnicas projecioterápicas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Ciclologia: o ciclo de omissões deficitárias.
Interaciologia: a interação hemisfério direito–hemisfério esquerdo.
Crescendologia: o crescendo inteligência emocional–inteligência evolutiva.
Politicologia: a autocracia; a ditadura.
Legislogia: as leis de Nuremberg; a indiferença trágica do criminoso perante as leis
penais.
Fobiologia: a onomatofobia.
Holotecologia: a comunicoteca; a distimicoteca; a imagisticoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Psicossomatologia; a Psicopatologia; a Parapatologia; a Consciencioterapia; a Parafenomenologia; a Projeciologia; a Recexologia; a Autorregressiologia; a Instintologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin alexitímica; a conscin trancada.
Masculinologia: o alexitímico.
Femininologia: a alexitímica.
Hominologia: o Homo sapiens alexithymicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialexitimia = a do projetor lúcido não-comunicativo quando no estado da vigília física ordinária; maxialexitimia = a do projetor lúcido não-comunicativo quando no
estado da projetabilidade lúcida.
Patologia. Segundo as pesquisas neurobiológicas, os analfabetos emocionais constituem
cerca de 10% da população e dentre tais personalidades, além de pessoas tidas como normais
e sadias, encontram-se alcoólatras, hipocondríacos, pacientes com doenças psicossomáticas, conscins gravemente traumatizadas, sociopatas e viciados em drogas (toxicômanos).
Equilíbrio. Do ponto de vista da Homeostaticologia, é fácil de se concluir ser as emoções dominadoras, instintivas e ancestrais geradas a partir do psicossoma, e os sentimentos elevados, mais evoluídos, derivarem do mentalsoma quando a consciência alcança maior lucidez, equilíbrio e discernimento, condição esta na qual a alexitimia é eliminada em definitivo.
Inteligência. Pela Mentalsomatologia, as emoções são mais adstritas ao corpo humano,
ao holochacra e ao psicossoma, daí porque a inteligência emocional é tão somente 1 dos múltiplos módulos de inteligência disponíveis para a consciência, vindo daí a incidência da alexitimia.
Toxicomania. De acordo com a Parapatologia, a alexitimia pode ocorrer com pacientes
padecendo de dependência bioquímica e distúrbios somatoformes.
Impossibilidade. Segundo a Projeciografia, há conscins incapazes de conjugar os pensamentos com as emoções, vivendo sem descreverem os próprios sentimentos, gerando daí a impossibilidade franca para a descrição lógica e correta das próprias vivências extrafísicas durante
as projeções conscientes.
Semiconsciência. Dentro da Projeciologia, a alexitimia se insere entre as causas mantenedoras das projeções semiconscientes de milhões de pessoas impossibilitadas de distinguir com
exatidão maior as vivências dos próprios estados alterados de consciência, por exemplo: a projeção lúcida, o sonho comum, o pesadelo, a clarividência viajora e outros.
Hemisférios. No universo da Somatologia, suspeita-se ser a condição de incapacidade de
descrever as próprias vivências, ou a alexitimia, gerada por algum distúrbio de comunicação entre
os 2 hemisférios cerebrais. Esta é ainda hipótese em aberto para ser testada.
Hipóteses. Ainda não foram desenvolvidas pesquisas no sentido de averiguar a relação
existente entre a projeção consciencial lúcida e a alexitimia. Eis mais 4 hipóteses de pesquisa
e trabalhos projeciológicos, dispostas na ordem funcional:
1. Percentual. Qual o percentual de alexitímicos, homens e mulheres tornados projetoras e projetores conscientes avançados?
2. Paratrauma. A consciência do alexitímico, homem ou mulher, deixa de sofrer trauma extrafísico (paratrauma) quando projetada com lucidez ou os experimenta sem poder traduzi-los?
3. Saúde. Seria a alexitimia condição física positiva ou sadia (extremo autodomínio extrafísico, saúde), ou negativa ou patológica (dificuldades na parapercepção, doença) ao desenvolvimento das projeções conscienciais lúcidas da consciência intrafísica?

Enciclopédia da Conscienciologia

664

4. Parapsicopatologia. A insuficiência de comunicação entre os 2 hemisférios cerebrais, neste caso, revela efeito ou distúrbio preexistente, adstrito à parapsicopatologia do mentalsoma, sediado no paracérebro do psicossoma, ou constitui distúrbio adquirido nesta vida humana,
tão somente adstrito ao cérebro denso?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a alexitimia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
2. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
3. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
4. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
5. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
6. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
7. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

QUANDO PORTADOR DA ALEXITIMIA, O PROJETOR (OU
PROJETORA) CONSCIENTE APRESENTA-SE INCAPAZ DE
REDIGIR O DIÁRIO PROJETIVO DE ALTO NÍVEL QUANTO
À CORREÇÃO, DETALHES E AUTENTICIDADE TEÁTICA.
Questionologia. Você tem facilidade para grafar o diário das próprias projeções conscienciais lúcidas? Você está satisfeito com a fidedignidade dos próprios relatos projetivos?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro; pref. Waldo Vieira; 318 p.; 14 caps.; abrevs.; 6 gráfs.; 30 tabs.;
380 refs.; infografia: 12; filmografia: 93; musicografia: 4; pinacografia: 5; 2 apênd.; posf.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2 a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; página 96.
2. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
a
4 Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 636.
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ALFABETIZAÇÃO AUTOPARAPSÍQUICA
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A alfabetização autoparapsíquica é o recurso de esclarecimento indispensável à conscin, homem ou mulher, possuidora de vivências parapercepciológicas, mas jejuna nos
estudos da Conscienciologia, interessada em adquirir maior compreensão, atenção, lucidez,
aprendizado, discernimento, interpretação, expansão, capacidade de análise e sistematização das
autopesquisas paraperceptivas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra alfabeto deriva do idioma Latim Tardio, alphabetum, e este do
idioma Grego, alfabétos, “alfabeto”. Surgiu no Século XII. O primeiro elemento de composição
auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico vem do mesmo idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psycké, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Instrução inicial autoparapsíquica. 2. Informação elementar autoparapsíquica. 3. Inicialização autoparapsíquica. 4. Letramento autoparapsíquico. 5. Aquisição do
autoparapsiquismo.
Neologia. As 3 expressões compostas, alfabetização autoparapsíquica, minialfabetização autoparapsíquica e maxialfabetização autoparapsíquica são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Apedeutismo autoparapsíquico. 2. Insciência autoparapsíquica.
3. Embotamento do autoparapsiquismo. 4. Insensibilização do autoparapsiquismo. 5. Parapsiquismo avançado.
Estrangeirismologia: o Tertuliarium; o Projetarium; o Retrocognitarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autoparaperceptibilidade lúcida.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Alfabetização
autoparapsíquica: autodesvendamento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; o abertismo autopensênico às parapercepções cosmoéticas; os energopensenes; a energopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a alfabetização autoparapsíquica; o conhecimento da Ciência das Ciências;
a afinização às ideias do paradigma consciencial a partir do princípio da descrença (PD); a assimilação dos conceitos conscienciológicos; os cursos da Conscienciologia ampliando o dicionário
cerebral para melhor absorção das informações parapsíquicas; a apreensão do neoparadigma da
consciência; a insegurança natural do jejuno na fase inicial do aprendizado; os detalhes dos fenômenos descartados pelo pesquisador inexperiente; os diálogos internos esclarecedores na infância;
a desconstrução da influência religiosa recebida na infância; a autopesquisa diante dos fenômenos
parapercepciológicos; o conteúdo dos parafenômenos; a essência dos conteúdos; a compreensão
da utilidade interassistencial do conteúdo dos parafenômenos; a busca autodidata do saber parapsíquico; a diferenciação entre a realidade e a fantasia; as anotações imediatas das parapercepções; a paciência no ato de acumular informações e chegar às conclusões; a autorganização possibilitando períodos diários dedicados à pesquisa; a verificação dos resultados auferidos pelo parapsiquismo no cotidiano; o mapeamento dos registros das parapercepções; a busca do prioritário;
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os hábitos mentaissomáticos; a conexão permanente com a Conscienciologia através das tertúlias
diárias em qualquer local do Planeta; a assistência recebida pela participação assídua na condição
de teletertuliano(a); a participação em Colégios Invisíveis da Conscienciologia favorecendo ao jejuno a integração com a comunidade conscienciológica e a preparação para o voluntariado; o acolhimento e o respeito ao jejuno, por parte dos veteranos, propiciando segurança na autopesquisa
e autossuperação; a autoconfiança advinda da recuperação de cons; a eliminação das inseguranças
pessoais a partir do megafoco interassistencial; o desenvolvimento da predisposição assistencial
nas 24 horas; o estudo dos parafenômenos alavancando a evolução da consciência; a Associação
Internacional Editares; a responsabilidade pessoal quanto à ampliação da inteligência evolutiva
(IE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a interpretação das
vivências parapsíquicas pessoais pelo paradigma consciencial; a percepção da energosfera de pessoas, ambientes e objetos desde a infância; o encontro com consciexes na infância; a projeção
consciente (PC) espontânea; o acoplamento áurico; os banhos energéticos; a descoincidência vígil; a autocomprovação parapsíquica; a soltura do energossoma assistencial; a força presencial favorecedora da organização energética do ambiente; o autodidatismo parapsíquico não dispensando a parapreceptoria dos amparadores extrafísicos; a comunicação interdimensional; a autopesquisa diante dos parafatos; a autodisponibilidade parapsíquica; o empenho no desenvolvimento da
autolucidez multidimensional; os contrafluxos advindos de auto e heterassédio; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ampliando a autoconfiança quanto à autoparaperceptibilidade;
a postura pró-amparador extrafísico; a interação interconsciencial com autoconscientização multidimensional (AM); o autodiscernimento parapsíquico acurado; a prática do parapsiquismo centrífugo; o parapsiquismo intelectual; o autoparapsiquismo interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo autorganização-autequilíbrio; o sinergismo fatos-parafatos.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da evolução consciencial; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da autopensenidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio “contra fatos não há argumentos”; o princípio da admiração-discordância; o princípio da interassistencialidade parapsíquica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria e a prática do autodidatismo; a teoria do paradigma consciencial;
a teoria das verdades relativas de ponta (verpons); a teoria da evolução consciencial; a teoria
das reciclagens interassistenciais; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria e a prática do parapsiquismo interassistencial.
Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica do omniquestionamento;
a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Voluntariologia: o voluntariado dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia; o voluntariado exemplarista dos verbetógrafos da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito esclarecedor das tertúlias conscienciológicas para o buscador-borboleta; o efeito do reconhecimento da qualidade energética das experiências na constatação dos
fenômenos; o efeito das pesquisas na memória intermissiva; o efeito das crenças da família nu-
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clear inibindo a criança sensitiva; o efeito da compilação e análise dos detalhes nas experiências
autoparapsíquicas.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do acervo informacional das tertúlias online; o detalhismo pesquisístico gerador de neossinapses; as paraneossinapses provenientes da
análise do conteúdo de vivencias parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo compreensão do autoparapsiquismo–discernimento multidimensional–responsabilidade interassistencial.
Enumerologia: a prática do autodidatismo parapsíquico; a prática das anotações paraperceptivas; a prática do estado vibracional; a prática da observação da sinalética energética parapsíquica pessoal; a prática da reciclagem intraconsciencial; a prática da projetabilidade lúcida;
a prática da interassistencialidade.
Binomiologia: o binômio autodidatismo-erudição; o binômio psiquismo-parapsiquismo;
o binômio alfabetização autoparapsíquica–inteligência evolutiva.
Interaciologia: a interação autoconfiança paraperceptiva–autossuficiência evolutiva.
Crescendologia: o crescendo atenção aos fenômenos vivenciados–registros detalhados
das parapercepções–cosmovisão pessoal.
Trinomiologia: o trinômio observar-aprender-discernir; o trinômio autolucidez multidimensional–autocognição parafenomênica–autoparapsiquismo avançado; o trinômio trafor-trafar-trafal.
Polinomiologia: o polinômio autopercepção-autocognição-autexperimentação-autoconvicção.
Antagonismologia: o antagonismo consciência pesquisadora / consciência estacionária; o antagonismo autodidatismo / apedeutismo.
Paradoxologia: o paradoxo de a heterocrítica adversa incitar a autocrítica na autopesquisa do parapsiquismo.
Politicologia: a parapsicocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia;
a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à ampliação do autodiscernimento;
as leis da Cosmoeticologia; as leis da interassistencialidade.
Filiologia: a parapsicofilia; a autopesquisofilia; a energofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a projeciofobia; a espectrofobia; a neofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação autoparapsíquica; a síndrome da distorção imaginativa; a síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o descarte dos mitos religiosos e ritualísticos.
Holotecologia: a parafenomenoteca; a projecioteca; a autopesquisoteca; a evolucioteca;
a energossomatoteca; a interassistencioteca; a descrencioteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Parafenomenologia; a Autopesquisologia; a Projeciologia; a Conscienciologia; a Cosmoeticologia; a Energossomatologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Extrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin jejuna; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin parapsíquica; 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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
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o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o autopesquisador; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a autopesquisadora; a tocadora de obra; a mulher
de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens experimentatus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialfabetização autoparapsíquica = a da conscin jejuna pesquisadora
das parapercepções com foco apenas nas teorias, ainda sem aplicação útil dos conhecimentos hauridos; maxialfabetização autoparapsíquica = a da conscin autopesquisadora das parapercepções
com foco na interassistencialidade teática.
Culturologia: a cultura da Autoparapercepciologia; a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético.
Taxologia. Sob a ótica da Parafenomenologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
20 fenômenos parapsíquicos a serem exaustivamente pesquisados pela conscin interessada no
desenvolvimento do autoparapsiquismo:
01. Acoplamento áurico.
02. Assim.
03. Clariaudiência.
04. Clariaudiência hipnagógica.
05. Clariaudiência hipnopômpica.
06. Clarividência.
07. Clarividência viajora.
08. Déjà-vu.
09. Desassim.
10. Descoincidência vígil.
11. Ectoplasmia.
12. Estado vibracional.
13. Olorização.
14. Precognição.
15. Projeção consciente.
16. Psicofonia.
17. Psicometria.
18. Retrocognição.
19. Sinalética parapsíquica.
20. Telepatia.
Bibliologia. Eis, em ordem alfabética, a listagem, não exaustiva, de 23 obras da Conscienciologia, na condição de sugestão de leitura e aprofundamento das pesquisas pessoais sobre os
parafenômenos:
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01. Acoplamentarium – Primeira Década (2013).
02. Autoconsciência e Multidimensionalidade (2005).
03. Autoexperimentografia Projeciológica (2014).
04. Bárbara vai à Estrela (2013).
05. Boa Noite, Universo! (2002).
06. Clarividência Teoria e Prática (2012).
07. Conscienciograma (1996).
08. Contrapontos do Parapsiquismo (2010).
09. Coragem para Evoluir (2001).
10. Dinâmicas Parapsíquicas (2013).
11. Homo Sapiens Reurbanisatus (Tratado; 2003).
12. Manual da Tenepes (1995).
13. Nossa Evolução (1996).
14. O que é a Conscienciologia (1994).
15. Onde a Religião Termina? (2011).
16. Projeciologia – Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano (Tratado; 1986).
17. Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico (1981).
18. Sem Medo da Morte (2012).
19. Síndrome do Estrangeiro (1998).
20. Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo (2009).
21. Vivendo em Múltiplas Dimensões (1999).
22. Voltei para Contar (2006).
23. 700 Experimentos da Conscienciologia (1994).
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 alfabetização parapsíquica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
02. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Autoparapsiquismo aflorado: Autoparapercepciologia; Neutro.
04. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
05. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
07. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Fixação parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Formação conscienciológica: Autocogniciologia; Homeostático.
10. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
11. Mapeamento da sinalética: Autossinaleticologia; Neutro.
12. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
13. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
14. Recurso parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

O ESTUDO DETALHADO DAS PARAPERCEPÇÕES, A HABILIDADE DOS EVS DIÁRIOS, AS TÉCNICAS PROJETIVAS
E A SINALÉTICA ENERGÉTICA E PARAPSÍQUICA PESSOAL
FUNDAMENTAM A ALFABETIZAÇÃO AUTOPARAPSÍQUICA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, empenha-se na pesquisa das aptidões autoparapsíquicas? Qual o grau de dedicação e aplicação de tais habilidades em relação à autevolução
e à interassistencialidade?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 10ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 35, 49, 61, 62, 99,
107, 123, 133, 139, 150 a 153, 156, 158, 160, 166, 168 a 170, 189 a 191, 194, 206, 218, 229, 255, 256, 258, 260, 290, 302,
330, 343, 371, 373, 492, 494, 497, 508, 547, 561, 569, 581, 589, 623, 639, 641, 649, 662, 679, 681, 686, 691, 721, 747,
767, 777, 819, 840, 865, 955, 956, 958, 976 e 983.

N. S.
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DA
DOGMÁTICA RELIGIOSA
(LIBERACIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A alforria da dogmática religiosa é a libertação da lavagem cerebral turvadora do discernimento e inculcadora dos dogmas religiosos desde a infância, conquistada pela
conscin, homem ou mulher, através dos estudos, pesquisas, questionamentos e cotejo das diferentes linhas de pensamento filosóficas e finalmente pela recuperação dos cons magnos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo alforria vem do idioma Árabe, al-hurrya, “estado de homem livre,
não escravo; liberdade”. Surgiu no Século XV. A palavra dogmático provém do idioma Grego,
dogmatikós, “fundado em princípios, não em observação empírica; dogmático”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo religiosa é derivado do idioma Latim, religiosus, “piedoso; pio; religioso;
sagrado; consagrado pela religião”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Libertação aos dogmas religiosos. 2. Emancipação do dogmatismo
religioso. 3. Livrança da dogmática religiosa.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos do vocábulo alforria: alforriada; alforriado; alforriar; maxialforria; minialforria.
Neologia. As 3 expressões compostas alforria da dogmática religiosa, minialforria da
dogmática religiosa e maxialforria da dogmática religiosa são neologismos técnicos da Liberaciologia.
Antonimologia: 1. Entorpecimento dogmático religioso. 2. Embotamento da razão pela
religião. 3. Abjuração da capacidade de raciocinar. 4. Escravidão dogmática antidiscernimento.
5. Interprisão dogmática religiosa.
Estrangeirismologia: a ameaça do anathema sit; o struggle against brainwashing; o insight iluminador.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao Universalismo.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares referentes ao tema: – Religião,
nunca mais. O dogma paralisa. Dogmas: megamentiras sacralizadas. Todo dogmatismo manipula.
Citaciologia. A máxima de Cipriano de Cartago (início do Século III–258), ilustrando
o regressismo da mensagem cristã: – Extra ecclesiam nulla salus (Fora da igreja não há salvação).
A parêmia de Aristóteles (384–322 a.e.c.), demonstrando precedência da busca da verdade em relação à fidelidade ao mestre: – Amicus Plato, sed magis amica veritas (Platão é amigo, porém
mais amiga é a verdade). O axioma atribuído a Agostinho de Hipona (354–430), expressando
o paroxismo da irracionalidade religiosa e indicando possível limite da assistência ao religioso fanático: – Credo quia absurdum (Creio porque é absurdo).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autonomia intelectual; a superação do holopensene religioso; o holopensene pessoal multicultural; o holopensene pessoal do omniquestionamento; os paleopensenes; a paleopensenidade; o holopensene filosófico sectário; o holopensene
científico fisicalista; o holopensene político; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os etnopensenes; a etnopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; os glicopensenes; a glicopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os nexopensenes; a nexopenenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a alforria da dogmática religiosa; a libertação da escravidão dogmática; a liberdade de pensamento; o anseio universalista ínsito no intermissivista sendo alerta contra dog-
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matismos; a irracionalidade religiosa; o discurso envolvente do maravilhoso na vida dos santos;
a figura de Deus ora bom ora implacável, induzindo à submissão; o certo e errado definidos por
regras objetivas arbitrárias e imutáveis; o sexo enquanto tabu, animalesco, mal a ser evitado
a qualquer custo; o livro sagrado na condição de verdade absoluta inquestionável; a palavra
mistério como resposta a todas as incoerências, mesmo as mais gritantes; a autoridade religiosa
enquanto legítima representante de Deus e portanto inquestionável; a tortura mental com a ameaça do inferno eterno a quem duvidar dos dogmas; as inculcações diárias, anos a fio, resultando
na obnubilação crescente do mentalsoma; o caminho lento para a lucidez e libertação; o gosto pela leitura; o estudo constante; o cotejo das diferentes narrativas; os estudos, pesquisas e questionamentos do autodidata abrindo os olhos para as incongruências, infantilidades e obscurantismos da
narrativa bíblica; os estudos filosóficos aprimorando a lógica e o raciocínio; as viagens e longas
estadas em países estrangeiros abrindo ainda mais a mente; os estudos de línguas clássicas e semíticas permitindo encontrar os originais dos textos ditos sagrados; os estudos históricos, arqueológicos e literários fazendo cair o castelo de areia do discurso religioso; a Hermenêutica e Exegese
revelando o caráter puramente humano dos diversos autores dos livros considerados sagrados;
a descoberta da falácia da revelação divina; o erro de interpretação das autovivências parapsíquicas santificando os profetas e endeusando a figura principal do cristianismo; a crise existencial; os
conflitos de fidelidade ao grupocarma imediato; a obnubilação ainda remanescente; os resquícios
dos tabus inconscientes; a procura incansável pelo equilíbrio; a emersão do mentalsoma; a evidência do absurdo do dogma explodindo no microuniverso consciencial; a consumação da maxidissidência; o êxtase da alforria.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a recuperação dos
cons magnos do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático pessoal; a opção pelo parapsiquismo interassistencial; o amparo extrafísico evidente acendendo a luz na escuridão consciencial; a parapreceptoria de amparador de função; a transmissão de ideias em bloco, impactantes e libertárias;
as ofertas aliciantes de guias amauróticos e assediadores buscando dissuadir o pré-alforriado;
a Parapedagogiologia Libertadora do evoluciólogo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo equipex-equipin; o sinergismo dos atributos mentaissomáticos; o sinergismo polimatia-enciclopedismo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) conquistado com muito labor.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ínsito ao intermissivista conduzindo-o à alforria; o código anticosmoético do tolicionário religioso.
Teoriologia: a teática da multidimensionalidade; a teoria da robéxis; a teoria da Holofilosofia.
Tecnologia: a técnica do acesso às fontes; a técnica da recéxis chancelando a alforria da
dogmática religiosa; a técnica do omniquestionamento; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado na Holoteca; o voluntariado no Holociclo; o voluntariado na recepção do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o voluntariado na
docência conscienciológica itinerante.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da desperticidade; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito da saturação consciencial na dissidência dogmática; o efeito da alforria no grupocarma; o efeito seriexiológico da alforria consumada.
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Neossinapsologia: as neossinapses do antissalvacionismo vivido; as neossinapses da
pensenidade multidimensional; as neossinapses da Descrenciologia; as neossinapses da relativização do conhecimento; as neossinapses advindas da maxidissidência.
Ciclologia: o ciclo patológico da lavagem cerebral; o ciclo virtuoso das recins; o “divisor de águas” do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP).
Enumerologia: a alforria perante o judaísmo; a alforria perante o catolicismo romano;
a alforria perante a igreja ortodoxa; a alforria perante o protestantismo tradicional; a alforria perante o neopentecostalismo; a alforria perante o islamismo; a alforria perante o sincretismo religioso.
Binomiologia: o binômio abertismo-Universalismo; o binômio admiração-discordância
vivenciado; o binômio autestima-autoconfiança; o binômio estudos filosóficos–estudos clássicos;
o binômio Universalismo-libertação; o binômio leitura no original–acesso à fonte; o binômio
erudição–capacidade crítica.
Interaciologia: a interação educação formal–autodidatismo; a interação amparador-amparando.
Crescendologia: o crescendo da autolucidez perante os absurdos e incoerências do discurso dogmático; o crescendo do autodidatismo libertário; o crescendo minidissidência-maxidissidência; o crescendo recéxis-recin; o crescendo do curso grupocármico; o crescendo melin-melex da conscin acovardada.
Trinomiologia: o trinômio Filologia-Exegese-Hermenêutica.
Polinomiologia: o polinômio crescendológico verbação–exemplarismo–autoridade moral–assistência; o polinômio (do dogmatismo) religioso-filosófico-político-científico.
Antagonismologia: o antagonismo obra divina / obra humana; o antagonismo verdade
absoluta / verdade relativa; o antagonismo céu / inferno apresentado como realidade; o antagonismo Cristianismo / Conscienciologia; o antagonismo Teologia / Conscienciologia.
Paradoxologia: o paradoxo do Deus bondoso e iracundo; o paradoxo da trindade;
o paradoxo do cientista religioso; o paradoxo da racionalização da irracionalidade.
Politicologia: o infantilismo genocida da teocracia; a holomaturidade da lucidocracia.
Legislogia: o primitivismo da lei de talião; a lei do menor esforço obstando a conquista
da alforria; a lei do maior esforço do emancipado.
Filiologia: a assistenciofilia; a cognofilia; a comunicofilia; a conscienciofilia; a neofilia;
a grafofilia; a leiturofilia; a proexofilia; a recinofilia; a xenofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST).
Mitologia: a tese do engano parapsíquico desmitificando a origem da religião; os mitos
politeístas servindo aos interesses espúrios do monoteísmo; o mito dos livros sagrados; o mito da
danação eterna; o mito da salvação; o mito da infalibilidade papal; a Mitologia Religiosa impedindo a vivência lúcida do autoparapsiquismo interassistencial.
Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a encicloteca; a fenomenoteca; a historioteca;
a lexicoteca; a liberoteca; a recinoteca; a teologoteca; a teoteca.
Interdisciplinologia: a Liberaciologia; a Autodiscernimentologia; a Autodidatismologia; a Autabsolutismologia; a Filologia; a Interassistenciologia; a Conscienciologia; a Cosmoeticologia; a Holocarmologia; a Evoluciologia; a Maxidissidenciologia; a Recexologia; a Recinologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin alforriada da escravidão dogmática.
Masculinologia: o autodecisor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-
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dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autodecisora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens dogmaticus; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialforria da dogmática religiosa = a do minidissidente de alguns
dogmas da religião, mantendo, contudo, a ignorância quanto à autonomia consciencial; maxialforria da dogmática religiosa = a do maxidissidente da religião, procurando conhecimentos no megafoco da autonomia consciencial.
Culturologia: a cultura do salvacionismo; a cultura filológica; a cultura da Evoluciologia; a cultura greco-latina; a cultura do Oriente Médio Antigo; a cultura da Parafenomenologia;
a cultura da Holofilosofia; a cultura da maxidissidência da religião.
Autoconscientização. Pela teática da Autoquestionologia, eis, em ordem cronológica,
3 momentos distintos, em geral observáveis, no processo de alforria da dogmática religiosa:
1. Pré-alforria. A fase da pré-alforria manifesta-se lentamente pelo aumento gradual da
lucidez do intermissivista, resultado de anos de pesquisas, omniquestionamentos, autodidatismo
e neofilia.
2. Conjuntura da alforria. A consolidação da alforria total se dá quando o intermissivista experimenta a chispa discernidora da compreensão em bloco da absurdidade do dogma.
3. Pós-alforria. O período pós-alforria constitui-se de intensas renovações íntimas consumando a maxidissidência da religião.
Autodidatismologia. Sob a ótica da autossustentabilidade, o autodidatismo leva o intermissivista à libertação das inculcações de todo tipo, permitindo-lhe traçar a própria rota, abrindo
horizontes mais amplos da autevolução, orientados pelo Universalismo.
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 alforria da dogmática religiosa, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
03. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
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Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
Desamarração: Conviviologia; Neutro.
Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
Omniquestionamento: Pesquisologia; Neutro.
Primeiro discernimento: Holomaturologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.

A ALFORRIA DA DOGMÁTICA RELIGIOSA É EMBASADA
NA DESCOBERTA DE CONTRADIÇÕES E ABSURDIDADES
NAS FONTES COGNITIVAS DOUTRINÁRIAS, RESULTANTE
DE MULTIPESQUISAS EXAUSTIVAS E UNIVERSALISTAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se libertou dos dogmatismos religiosos? Aplica o princípio da descrença nos autesforços pesquisísticos ou conserva ainda alguma inculcação
doutrinária antidescrenciológica?
Bibliografia Específica:
1. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo;
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos;
1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; página 30.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 467
a 469 e 1.111.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 169.
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ALGEMA DE OURO
(DESVIACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A algema de ouro é a metáfora indicativa da condição da conscin, homem
ou mulher, submeter-se a atividade profissional com liberdade restrita em ambiente repressor, objetivando apenas dinheiro, segurança, prestígio e poder.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo algema provém do idioma Árabe, al-djama, “pulseira”. Surgiu
no Século XV. A palavra ouro procede do idioma Latim, aurum, “metal brilhante e precioso; objetos e joias de ouro”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Grilhão profissional. 2. Apego carreirístico. 3. Aprisionamento profissional.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo algema: algemada; algemado; algemador; algemadora; algemar; desalgemação; desalgemada; desalgemado; desalgemagem; desalgemamento; desalgemar; desalgemável; inalgemável.
Neologia. As duas expressões compostas minialgema de ouro e megalgema de ouro são
neologismos técnicos da Desviaciologia.
Antonimologia: 1. Desprendimento profissional. 2. Priorização da carreira evolutiva.
3. Desapego carreirístico. 4. Priorização proexológica.
Estrangeirismologia: as golden handcuffs; o status profissional; o curriculum vitae profissional; o workaholism; o money makes the world go round; o uso do know-who em detrimento
do know-how; o selfmade man; a selfmade woman.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorrecexibilidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Toda algema aprisiona. Evitemos amarras conscienciais.
Coloquiologia. Eis expressão popular utilizada para evidenciar a condição da algema de
ouro: – Nem tudo o que reluz é ouro.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da despriorização evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene pessoal intrafísico;
a pressão holopensênica da família nuclear; os holopensenes mediocrizadores reinantes na Socin
patológica.
Fatologia: a algema de ouro; as seduções corporativas; os privilégios da função; o status
e poder inerentes ao cargo; as mordomias e regalias; a submissão desmedida ao salário garantido
no fim de mês, ao 13º salário, às férias remuneradas, aos vale-refeição e alimentação, ao seguro-saúde, à carteira assinada, à aposentadoria e à previdência privada; o fato de passar mais tempo
no trabalho e menos tempo em casa; a liberdade da hora do almoço; a pressão do horário comercial; o ato de bater o ponto; as dificuldades na negociação para sair de férias; a politicagem, a bajulação; as brigas pelo poder; a sedução; a competição, a burocracia e a burrocracia; as reuniões
improdutivas e intermináveis; as metas inatingíveis; as horas-extras virando rotina; a inveja entre
pares; o luxo e a ostentação; os carros luxuosos estacionados na garagem corporativa; os abusos
de poder; a carreira profissional enquanto meta existencial; o mundo pessoal reduzido ao trabalho; o subnível existencial; a falta de paradas estratégicas; a irreflexão; as subserviências pessoais
em troca de prestígio social transitório; as sujeições pessoais; os encoleiramentos; a vivência de
mãos atadas; o desvio da invéxis; a fuga da responsabilidade; a falta de inteligência evolutiva
(IE); a despriorização evolutiva; a assistência deficitária; a priorização da assistência intrafísica
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em detrimento da assistência multidimensional; a profissão envolvente; a fixação na carreira profissional; o deslumbramento com a profissão; as lavagens subcerebrais na profissão; a inaceitação
da proéxis; a inteligência evolutiva evidenciada no ato de pedir as contas; a coragem; o exemplarismo; o fato de a profissão não ser necessariamente a proéxis pessoal; o dinheiro enquanto meio;
a proéxis enquanto fim; a inteligência financeira aplicada; o custo da proéxis; o vínculo consciencial; a autodemissão profissional inevitável; a tesaurização; o antiparasitismo; as reservas econômicas pessoais; os mecanismos de proteção das economias pessoais; a estipulação de limites para
os gastos pessoais; a escolha ponderada da profissão pessoal; a mudança da profissão imposta pela maturidade.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os
avisos multidimensionais proexológicos desconsiderados; a importância de retribuir o esforço dos
amparadores; a ausência de amparo de função; o esquecimento da paraprocedência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atividade profissional–proéxis; o sinergismo coragem
evolutiva–renúncia cosmoética; o sinergismo Mesologia-Decidologia; o sinergismo liberdade-responsabilidade; o sinergismo patológico status profissional–coleira do ego; o sinergismo liberdade-prioridade; o sinergismo tempo-energias.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de quem tem projeto de vida não gastar dinheiro à toa; o princípio da liberdade pessoal; o princípio da preservação da vida; o princípio das prioridades evolutivas; o princípio de, se algo não presta, não adianta fazer maquilagem; o princípio do isso não
é para mim.
Codigologia: o código de prioridades pessoais focado somente na intrafisicalidade;
o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código duplista
de Cosmoética (CDC).
Teoriologia: a teoria do megafoco profissional; a teoria da proéxis; a teoria dos 7 cês.
Tecnologia: a técnica do balanço existencial; a técnica da autorreflexão de 5 horas;
a técnica de mais 1 ano de vida intrafisica; a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da invéxis prevenindo os encoleiramentos egoicos desde a juventude; a técnica da recéxis promovendo a alforria dos encoleiramentos
egoicos estabelecidos.
Voluntariologia: o vínculo do voluntariado consciencial; os voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos.
Efeitologia: os efeitos autocorruptores da avidez por status; o efeito patológico da supervalorização do trabalho; os efeitos nocivos das omissões deficitárias.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos rotineiros; a neocarreira criando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo das automimeses dispensáveis; o ciclo estrelato-ostracismo; o ciclo
intrafísico fase preparatória–fase executiva da programação existencial; o ciclo da vida profissional.
Enumerologia: a submissão ao trabalho; a perda da oportunidade evolutiva; a subestimação dos aportes na existência humana; a desatenção à vivência do prioritário; o desvio dos
objetivos de vida; a desvalorização da proéxis; a estagnação evolutiva.
Binomiologia: o binômio apego-desapego; o binômio essência-aparência; o binômio
status-valores; o binômio carência social−reconhecimento público; o binômio sucesso nos negó-
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cios–qualidade de vida; o binômio desemprego-insegurança; o binômio exaurimento energético–
–sobrecarga de trabalho; o binômio empregabilidade-empresabilidade; o binômio incompléxis-melex; o binômio ambição-interprisão.
Interaciologia: a interação coleiras inevitáveis–coleiras evitáveis; a interação coleiras
do ego–idiotismos culturais; a interação baixa autorreflexão–robotização existencial; a interação
profissão-interassistência; a interação carreira profissional–voluntariado conscienciológico;
a interação vínculo consciencial–vínculo empregatício; a interação vida pessoal–carreira profissional; a interação identidade interassistencial–identidade profissional.
Crescendologia: o crescendo eficácia profissional–aumento da demanda de trabalho;
o crescendo monovisão profissional–cosmovisão evolutiva; o crescendo atuação profissional–
–consecução proexológica; o crescendo inteligência profissional–inteligência evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio poder-prestígio-posição; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio cansaço-estresse-estafa; o trinômio capitalismo selvagem–ambição–competitividade; o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: o polinômio poder-dominação-controle-escravização; o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio autodesperdício-incompléxis-melin-melex.
Antagonismologia: o antagonismo pessoa física / pessoa jurídica; o antagonismo empregado / empregador; o antagonismo autonomia / algema de ouro; o antagonismo liberdade
/ sujeição; o antagonismo proéxis / robéxis; o antagonismo hora-extra / presença doméstica;
o antagonismo pé-de-meia / perdularismo; o antagonismo supereficiência no trabalho
/ autodescaso.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin de vida pública exitosa poder ter vida privada
desastrosa.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; as políticas grupais espúrias de controle e cerceamento de consciências.
Legislogia: a lei do menor esforço ao seguir confortavelmente os ditames sociais sem
questionamentos; a lei da reeducação evolutiva; as leis da proéxis.
Filiologia: a laborfilia; a intrafisicofilia; a evoluciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a neofobia; a criticofobia; a raciocinofobia; a decidofobia; a priorofobia;
a invexofobia; a recexofobia; a proexofobia; a autevoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome de burnout; a síndrome da
dispersão consciencial; a síndrome do empregado; a síndrome do diploma; a síndrome da robéxis; a síndrome do desviacionismo.
Maniologia: a mania de riqueza; a mania de trabalhar; a mania de não poupar.
Mitologia: o mito de o trabalho ser sempre a proéxis pessoal.
Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a energeticoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a intermissioteca; a invexoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Desviaciologia; a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Coerenciologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Consumismologia; a Despriorologia; a Profilaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin competitiva; a conscin estressada; a conscin dominada pelo trabalho; a conscin mal resolvida profissionalmente; a conscin não lúcida; a personalidade materialista; a conscin eletronótica; a conscin robotizada; os componentes da massa humana impensante;
a conscin intermissivista inadaptada; a conscin lúcida; a conscin empreendedora; a personalidade
líder; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens conscientiometricus;
o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens dedicator; o Homo sapiens professionalis; o Homo
sapiens antiprofessionalis; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens autodespriorisatus;
o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens incompletista; o Homo
sapiens intermissivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialgema de ouro = a submissão às amarras laborais pelo dinheiro, gerando a protelação do cumprimento da proéxis; megalgema de ouro = a submissão às amarras laborais pelo prestígio e poder, levando ao comprometimento da proéxis.
Culturologia: a cultura do capitalismo selvagem; a cultura corporativa; a cultura organizacional.
Contrapontologia. A profissão pode oferecer oportunidades assistenciais ao grupocarma
relacionado direta e indiretamente ao ambiente de trabalho, funcionando ao modo de pano de fundo para reconciliações, resgastes e esclarecimentos. Entretanto, cabe ao intermissivista definir prioridades e metas claras visando o melhor desempenho existencial, a fim de evitar desvios e perda
de oportunidades evolutivas. Cada caso é 1 caso.
Terapeuticologia. A autopesquisa é recurso eficaz para o intermissivista subordinado às
algemas de ouro, porém interessado em promover a autolibertação. Nesse contexto, o ideal é repensar a vida profissional, e focar nas ideias inatas e na recuperação de cons magnos, provenientes dos estudos realizados durante o Curso Intermissivo visando acertar a bússola pessoal.
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 algema de ouro, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
04. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
05. Autovendagem: Intrafisicologia; Nosográfico.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Desamarração: Conviviologia; Neutro.
Desambição carreirística: Proexologia; Homeostático.
Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
Escolha da carreira profissional: Proexologia; Neutro.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Momento de parar: Autodeterminologia; Neutro.
Profissão evitável: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
Síndrome da mediocrização: Parapatologia; Nosográfico.
Síndrome do diploma: Desviaciologia; Nosográfico.
Workaholism: Parapatologia; Nosográfico.

A ALGEMA DE OURO APRISIONA E RESTRINGE A MANIFESTAÇÃO DA CONSCIÊNCIA, COMPROMETENDO A REALIZAÇÃO DA MAXIPROÉXIS. URGE AO INTERMISSIVISTA
AUTOLIBERTAR-SE DAS AMARRAS DE TODA NATUREZA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive sujeito a amarras de qualquer tipo? Já traçou plano específico visando à autodesamarração?
K. E.
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ALIENAÇÃO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A alienação é o indiferentismo à Cosmoética, à Filosofia, à Política, à Socin, à Somática ou mesmo apenas à intelectualidade (Mentalsomatologia), levando à inconsciência dos problemas evolutivos da consciência intrafísica e mantendo a condição da ausência de inteligência evolutiva (IE), onde a realidade se torna estranha e provocante, levando à indiferença,
falta de interesse, aversão e ao desgosto.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo alienação deriva do idioma Latim, alienatio, “alienação; transmissão do direito de propriedade; separação; perturbação; delírio”. Surgiu em 1572.
Sinonimologia: 01. Alheação; alheamento. 02. Alienamento; desinteresse quanto ao
prioritário; despriorização. 03. Afastamento. 04. Indiferentismo. 05. Alienismo. 06. Autismo social. 07. Anulação da personalidade individual. 08. Nostomania. 09. Fuga. 10. Amência consciencial.
Neologia. Os 2 vocábulos minialienação e megalienação são neologismos técnicos da
Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Antialienação; antialienismo. 02. Ativismo. 03. Desalienação.
04. Antisolacionismo; engajamento. 05. Interesse quanto ao prioritário; militância. 06. Participação. 07. Antiautismo. 08. Antenação humana. 09. Fixação psicofisiológica. 10. Experiência
compartilhada.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade da evolução prioritária.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade autoconsciente; os patopensenes; a patopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade.
Fatologia: a alienação; o alienamento; o alienismo; a alienação emocional; a alienação
mental; o alheamento social; o alheamento de consciência; a autalienação; o autoconfinamento
solitário; o autencapsulamento patológico; o exílio voluntário; a desconvivência; o alhures; as fugas psicológicas; o desinteresse quanto ao prioritário; a autodisplicência; a autonegligência; a autossegregação; a esquivez; as esquivanças; a esquiva intelectual; a indisponibilidade; a ameleia;
a adiaforia; o escapismo; o isolacionismo; o misantropismo; o indiferentismo; o psicossedentarismo; o eremitismo; o anacoretismo; o cenobitismo; o hermetismo; o ectopismo; o ostracismo; o fechadismo; a Anticonsciencioterapia; a vida sem amigos íntimos; o instinto de fuga; a não-presença; a autoguetificação; a derrelicção; o transtorno da personalidade antissocial; a alienação toxicogênica.
Parafatologia: a falta da vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de condutas evolutivas prioritárias.
Teoriologia: a teoria da evolutividade em grupo.
Tecnologia: a técnica do aqui e agora existencial.
Voluntariologia: o voluntário-borboleta.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia.
Efeitologia: o efeito estagnador do isolamento consciencial.
Ciclologia: o ciclo pessoal de desperdícios existenciais; o ciclo vicioso das omissões
diárias.
Interaciologia: a interação consciência-energia; a interação retrovida–vida atual.
Crescendologia: o crescendo Imagística-autorreflexão.
Antagonismologia: o antagonismo alienação / maxiproéxis.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei da Ressomática.
Fobiologia: a aclofobia; a biofobia; a demofobia; a sociofobia; a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da alienação parental.
Holotecologia: a intelectoteca; a socioteca; a agrilhoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Parapatologia; a Parassociologia; a Conviviologia; a Egocarmologia; a Decadenciologia; a Destructologia; a Inutilogia; a Subcerebrologia;
a Xenofobiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin alienada.
Masculinologia: o encaramujado; o autenclausurado; o autoconfinado; o eremícola; o eremita; o ermitão; o anacoreta; o cenobita; o antissocial; o insociável; o isolacionista; o nefelibata;
o esquipático; o lobo solitário; o personagem Pequeno Príncipe; o sociofóbico; o alienadão;
o alheado; o alienado.
Femininologia: a encaramujada; a autenclausurada; a autoconfinada; a ermitã; a antissocial; a insociável; a isolacionista; a nefelibata; a esquipática; a sociofóbica; a alienadona; a alheada; a alienada.
Hominologia: o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens vulgaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialienação = a condição da hipomnésia; megalienação = o ato do suicídio.
Culturologia: a alheação cultural; a cultura do sedentarismo existencial.
Unidade. À luz da Pensenologia, o ectopensene é a unidade de medida da alienação da
consciência vítima da irrealidade.
Divisão. Pela Extrafisicologia, entre a fixação psicofísica da vida humana e a projetabilidade lúcida (PL), a alienação da consciência pode surgir no meio, deixando a conscin dividida
entre determinada dimensão consciencial e outra.
Condições. Dentro da Intrafisicologia, há condições promotoras da alienação intrafísica,
por exemplo, estas 3, dispostas na ordem alfabética:
1. Banimento: social; Sociologia; Parassociologia.
2. Desmotivação: pessoal; Psicossomatologia.
3. Isolamento: físico, voluntário; intencionalidade.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a alienação, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
2. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
3. Anomia: Intrafisicologia; Nosográfico.
4. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
5. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
6. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
7. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.

A ALIENAÇÃO INTRAFÍSICA PODE SER PRECEDIDA POR
CRISE AGUDA DE MELIN, QUANDO A CONSCIN, HOMEM
OU MULHER, RECONHECE O NÍVEL DE INCOMPLÉXIS NO
QUAL VIVE, EM RELAÇÃO À REALIZAÇÃO DA PROÉXIS.
Questionologia. Você se dedica a algum tipo de alienação? Quais as causas e efeitos
desse comportamento?
Filmografia Específica:
1. O Pequeno Príncipe. Título Original: The Little Prince. País: Reino Unido; & EUA. Data: 1974. Duração: 88 min. Gênero: Infantil. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Stanley Donen. Elenco: Richard Kiley; Steven Warner; Bob Fosse; Gene Wilder; Joss
Ackland; Clive Revill; Donna McKechnie; Victor Spinetti; & Graham Crowden. Produção: Stanley Donen. Desenho de
Produção: John Barry. Direção de Arte: Norman Reynolds. Roteiro: Alan Jay Lerner, baseado na obra Le Petit Prince
de Antoine de Saint-Exupéry. Fotografia: Christopher Challis. Montagem: Peter Boita; & George Hively. Companhia:
Paramount Pictures. Sinopse: A história mágica de piloto perdido no deserto e menino vindo de lugar distante. Juntos,
eles compartilham experiências divertidas e encantadoras.
Bibliografia Específica:
1. Marti, Octavi; Iraniano vive 11 Anos no Charles de Gaulle; Zero Hora; Tabloide; Diário; Seção: Mundo;
1 ilus.; Porto Alegre, RS; 15.07.99; página 47.
2. O Dia; Redação; Homem passa 11 Anos num Subsolo de Aeroporto (Paris); Jornal; Seção: Mundo; 1 ilus.;
Rio de Janeiro, RJ; 14.07.99; página 19.
3. Poniewozik, James; Their Major is Alienation (High School Series); Time; Revista; Semanário; Vol. 154;
N. 12; Seção: Television; 4 ilus.; New York, NY; 29.09.99; páginas 77 e 78.
4. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 151 e 162.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 301, 325, 348, 376, 461, 467, 489, 536,
1.007 e 1.066.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 27,
113, 136 e 263.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 264, 446, 466 e 548.
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ALIENAÇÃO PARENTAL
(INTERPRISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A alienação parental é o ato ou efeito de interferir na formação psicológica
da criança ou adolescente para repudiar e rejeitar pai ou mãe, por meio de campanha denegritória,
promovida por algum destes ou quem tenha o menor sob autoridade, guarda ou vigilância, causando prejuízo no estabelecimento ou manutenção do vínculo com o(a) genitor(a).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo alienação deriva do idioma Latim, alienatio, “alienação; transmissão do direito de propriedade; separação; perturbação; delírio”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo parental procede também do idioma Latim, parentalis, “relativo aos pais”. Apareceu no Século
XIX.
Sinonimologia: 1. Exclusão parental. 2. Alheamento de genitor.
Neologia. As 3 expressões compostas minialienação parental, maxialienação parental
e megalienação parental são neologismos técnicos da Interprisiologia.
Antonimologia: 1. Antialienação parental. 2. Participação familiar. 3. Desalienação de
genitor.
Estrangeirismologia: a falta de awareness quanto à importância da participação parental na vida e desenvolvimento psicológico da criança.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente quanto a falta de autodiscernimento grupocármico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da alienação parental; o holopensene patológico de
vingança; os pensenes alienantes; a pensenidade alienante; a pensenidade egoística; os egopensenes; a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenidade irracional; os bagulhos pensênicos; o contrapensene familiar; a pressão holopensênica familiar alienante; o ato de
os pais pensenizarem anticosmoeticamente sobre a educação do filho.
Fatologia: a alienação parental; o indiferentismo familiar; os conflitos surgidos das frustrações e insatisfações das expectativas dos parceiros no relacionamento; a ideologia do relacionamento perfeito; a origem da alienação parental nos sentimentos de vingança e ressentimentos
advindos da separação; os sentimentos de rejeição e traição oriundos da separação mal elaborada,
levando ao desejo de vingança; a utilização dos filhos para vingança pessoal do genitor alienante;
a programação do filho para odiar ou rejeitar o outro genitor sem justificativa plausível; o genitor
assistente tornando-se algoz; a educação cultural feminina e a gestação biológica levando a mulher a acreditar ser donas dos filhos; a crença cultural sobre a mãe ter direito exclusivo de cuidar
dos filhos após a separação; o fato de a maioria dos alienadores serem as mães; a alienação parental praticada por outros familiares; o rancor levando os genitores a realizarem campanha denegritória contra ex-cônjuges para os filhos; o processo de destruição e desmoralização da imagem do
ex-companheiro perante o filho; o jogo de manipulações e retaliações capazes de implantar falsas
memórias na criança; a tortura psicológica da criança; as falsas denúncias de maus tratos; o distúrbio psicopático do alienador e as falsas denúncias de abuso sexual; os filhos utilizados igual
instrumento de agressividade induzidos a odiar o outro genitor; a campanha de desmoralização do
pai ou da mãe; a indução da criança a afastar-se de quem ama e de quem a ama; o boicote aos dias
de visita do outro genitor; as chantagens emocionais do alienador; a falha na comunicação de datas e ocorrências importantes ao outro genitor; o sentimento de desproteção junto ao genitor alienado; a pressão levando o filho evitar o contato com o genitor alienado; a contradição de sentimentos e a destruição de vínculos em relação ao genitor alienado; a instalação de vínculos patoló-
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gicos com o genitor alienante; o sentimento doentio do alienador de não conseguir ver o filho separadamente de si mesmo; a estrutura psíquica controladora, ansiosa e instável dos alienadores; as
características psicopáticas de alienadores por não sentirem remorsos ou culpa; a alegação do alienador de querer o melhor para os filhos; a criação de imagens distorcidas dos pais; o direito de
visita familiar negado; a criança fragilizada na separação dos pais acreditando no genitor com
quem convive; a interrupção da convivência rompendo os vínculos afetivos; o sequestro interparental; o medo de desagradar o genitor possuidor da guarda levando a criança a repudiar o outro;
as reações agressivas da criança em relação ao genitor alienado por acreditar não ser amado e ter
sofrido algum mal; a rejeição de 1 dos genitores reprimindo a dor da perda; a crise e transtornos
psicológicos provocados pela alienação parental acompanhando o indivíduo pelo resto da vida;
o fato de o fim do relacionamento do casal não poder implicar na privação da convivência dos filhos junto aos pais; a necessidade de assegurar a formação da personalidade plena da criança; os
danos irreparáveis da alienação parental; a falta de diferenciação entre conjugalidade e a parentalidade; os filhos reféns e cúmplices dos conflitos dos pais; a alegria da infância e a liberdade da
adolescência podadas; as consequências atingindo igualmente genitores, avós, tios e demais familiares; a obrigação dos profissionais da justiça, saúde e educação em combater a alienação parental; o direito constitucional à convivência familiar rompido; a alienação parental ferindo a Constituição, no artigo 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sobre os direitos das
crianças e adolescentes; a ilicitude da alienação parental; os indícios do ato de alienação parental
tornando o processo prioritário na justiça; as medidas necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou adolescente; o direito de convívio familiar do menor assegurado pela
Justiça; a viabilização da reaproximação efetiva entre filhos e genitor; as medidas tomadas pelo
juiz; a aplicação de multas; a reversão da guarda; o complexo de culpa do adulto alienado na infância; a tendência a repetir o mesmo comportamento com os filhos; a separação conjugal com
respeito mútuo anulando o risco de alienação parental.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as interprisões grupocármicas, multiexistenciais e plurisseculares; o assédio cronicificado; os desafetos
mantenedores da ressoma grupal; a dessoma intranquila dos componentes do grupo; a falta de vivência da Cosmoética.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo inconsequência–interprisão grupocármica; o sinergismo
patológico anticrítica-melin; o sinergismo patológico opressor-oprimido.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da grupalidade.
Codigologia: a ausência do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria evolutiva do holocarma; a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas espúrias de assédio moral; as técnicas de reconciliação; a técnica dos acertos grupocármicos; o atendimento aos componentes do grupocarma pela técnica da
assistência diária (tenepes).
Voluntariologia: os voluntários da Paradireitologia; os voluntários da Associação Internacional de Paradireitologia (JURISCONS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;
o Laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da manutenção da mágoa no bloqueio do desenvolvimento do mentalsoma; o efeito dos autopensenes nas interprisões grupocármicas; o efeito das energias antagônicas e entrópicas exteriorizadas constantemente; o efeito bumerangue.
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Neossinapsologia: a criação das neossinapses de heteroperdoabilidade sendo meio eficaz para fazer a deslavagem subcerebral.
Ciclologia: o ciclo vitimização-perseguição-vingança na origem da alienação parental;
o ciclo passado-presente-futuro das relações familiares; o ciclo mentiras repetidas–falsas memórias; o ciclo vicioso das patomimeses grupocármicas necessitando de reciclagens intraconscienciais.
Binomiologia: a falta de vivência do binômio admiração-discordância nas separações
conjugais; o binômio vitimização-agressão; o binômio sentimento de rejeição–vingança; o binômio ofensa moral–ofensa emocional; o binômio fragilidade-vulnerabilidade da criança; o binômio manipulação-dominação; o binômio culpabilização-punição do alienador.
Interaciologia: a interação patológica autopensenidade autassediadora–heterassedialidade; a ausência de interação do casal após a separação.
Crescendologia: o crescendo superproteção-opressão-dominação; o crescendo comportamento de alienação parental–síndrome da alienação parental; o crescendo raiva-ódio-vingança; o crescendo sentimentos contraditórios da criança–raiva–rejeição.
Trinomiologia: o trinômio expectativas-frustrações-raiva; o trinômio mentir-esconder-manipular.
Polinomiologia: o polinômio conflito-tensão-discórdia-insegurança; o polinômio jurídico antialienação parental advertência–ampliação da convivência–multa–acompanhamento–inversão de guarda–fixação de domicílio–suspensão da autoridade parental.
Antagonismologia: o antagonismo alienação parental / direito à convivência familiar;
o antagonismo fraternismo / alienação parental; o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia; o antagonismo interpresidiário grupocármico / minipeça interassistencial; o antagonismo
ciclo de perseguições / espiral de reconciliações.
Politicologia: a assediocracia; a asnocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação da Interprisiologia; a lei de causa e efeito; a lei da interdependência consciencial; as acusações levianas utilizando-se a lei Maria da Penha (Lei
N. 11.340/06); a lei da Alienação Parental (Lei N. 12.318/2010).
Fobiologia: a reciclofobia; a recexofobia; a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da alienação parental.
Holotecologia: a conflitoteca; a convivioteca; a psicossomatoteca; a cosmoeticoteca;
a proexoteca; a assistencioteca; a agrilhoteca; a patopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Interprisiologia; a Grupocarmologia; a Subcerebrologia; a Desarmoniologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Vinculologia; a Intrafisicologia; a Antagonismologia; a Discernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin entrópica; a conscin inconciliável; a conscin incomunicável;
a conscin vitimizada; a conscin precipitada; a conscin autassediada; a conscin heterassediada;
a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a parentela; a família nuclear; a família extensiva; a prole.
Masculinologia: o pai; o filho; o interprisiologista; o algoz interpresidiário; o devedor
cármico; o credor cármico; os cúmplices de destino; o pré-serenão vulgar; o encrenqueiro; o exasperado; o desesperado; o justiceiro; o ressentido; o manipulador; o egocêntrico; o acomodado;
o insatisfeito; o orgulhoso; o psiquiatra estadunidense Richard Gardner (1931–2003), criador do
termo síndrome da alienação parental.
Femininologia: a mãe; a filha; a interprisiologista; a algoz interpresidiária; a devedora
cármica; a credora cármica; as cúmplices de destino; a pré-serenona vulgar; a encrenqueira;
a exasperada; a desesperada; a justiceira; a ressentida; a manipuladora; a egocêntrica; a acomodada; a insatisfeita; a orgulhosa.
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Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens acediosus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens
interpraesidiarius; o Homo sapiens anticosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialienação parental = aquela relativa ao alienante impedindo o outro
genitor de visitar os filhos logo após a separação; maxialienação parental = aquela relativa ao alienante mudando de cidade para dificultar o contato dos filhos com o outro genitor; megalienação
parental = aquela relativa à criança impedida de ver genitor desde tenra idade, não reconhecendo
o alienado como sendo pai ou mãe.
Culturologia: a cultura da alienação; a ruptura da cultura familiar; a cultura de ressaltar o erro em detrimento dos acertos grupocármicos; a cultura das interrelações anticosmoéticas; a cultura da interprisão grupocármica; a cultura da convivialidade patológica; a cultura das
emoções subcerebrais; a cultura da conflituosidade; a cultura da competição; a cultura patológica da vingança; a cultura dos conflitos anticosmoéticos.
Condutas. Eis, em ordem alfabética, as 7 principais condutas de alienação parental previstas na lei da Alienação Parental:
1. Autoridade parental. Dificultar o exercício da autoridade parental.
2. Campanha. Realizar campanha de desqualificação da conduta do(a) genitor(a) no
exercício da paternidade ou maternidade.
3. Contato. Dificultar o contato da criança ou adolescente com o(a) genitor(a).
4. Convivência. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar.
5. Denúncias. Apresentar falsa denúncia contra o(a) genitor(a), contra familiares deste,
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente.
6. Domicílio. Mudar domicílio para lugar distante, sem justificativa, visando dificultar
a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com os familiares deste ou os avós.
7. Omissão. Omitir deliberadamente ao(à) genitor(a) informações pessoais relevantes
sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço.
Estágios. Com base nos estudos realizados por Garner, foram definidos 3 estágios da
síndrome da alienação parental, descritas a seguir, na ordem crescente:
1. Estágio leve: quando nas visitas há dificuldade no momento da troca dos genitores.
2. Estágio moderado: quando o genitor alienante utiliza série de artifícios para excluir
o outro.
3. Estágio agudo: quando os filhos se encontram de tal forma manipulados, podendo
a visita do genitor alienado gerar pânico ou desespero.
Psicossomatologia. Eis, em ordem alfabética, as 20 principais alterações emocionais no
desenvolvimento da personalidade na criança vítima de alienação parental:
01. Agressividade.
02. Ansiedade.
03. Baixa tolerância à frustração.
04. Culpa.
05. Depressão.
06. Desorganização mental.
07. Dificuldade escolar.
08. Dupla personalidade.
09. Enurese.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hostilidade.
Ideias e comportamentos suicidas.
Inclinação para o álcool e as drogas.
Insegurança e baixa estima.
Irritabilidade.
Isolamento e afastamento de outras crianças.
Medo.
Nervosismo.
Sentimento de desespero.
Transtorno de identidade ou imagem.
Tristeza.
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 alienação parental, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Assedin: Parapatologia; Nosográfico.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
06. Desordem familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
07. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
08. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
09. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
10. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
11. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
12. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
13. Sequenciamento imoral: Parapatologia; Nosográfico.
14. Síndrome do justiceiro: Parapatologia; Nosográfico.
15. Travão familiar: Grupocarmologia; Nosográfico.

A ALIENAÇÃO PARENTAL, VINGANÇA MÓRBIDA PROMOVIDA PELA CONSCIN IMATURA, DESTRÓI LIGAÇÕES AFETIVAS ENTRE A CRIANÇA E O GENITOR ALIENADO, GERANDO OU AUMENTANDO INTERPRISÃO GRUPOCÁRMICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, promoveu ou foi vítima de alienação parental?
Qual providência tomou para retratar-se?
Bibliografia Específica:
1. Buosi, Caroline de Cássia Francisco; Alienação Parental: Uma Interface do Direito e da Psicologia; tese;
pref. Luiz Edson Fachin; 176 p.; 3 caps.; 1 abrev.; 1 citação; 17 enus.; 1 ilus.; 1 microbiografia; 1 anexo; 79 refs.; 20 webgrafias; alf.; 21 x 15 cm; br.; Juruá; Curitiba, PR; 2012; páginas 19 a 155.
2. Gerbase, Ana Brúsolo, et al; Alienação Parental: Vidas em Preto e Branco; coord. Melissa Telles Barufi;
& Sandra Maria Baccara Araújo; revisor Francisco Henrique Moura Marques; folheto; 22 p.; 1 E-mail; 5 enus.; 9 fotos;
1 website; Cartilha Eletrônica; Escola Superior de Advocacia OAB / RS; & Associação Brasileira Criança Feliz; Porto
Alegre, RS; 2012; páginas 2 a 13.
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3. Sandri, Jussara Schmitt; Alienação Parental: O uso dos Filhos como Instrumento de Vingança entre os
Pais; tese; pref. Ivan Aparecido Ruiz; 214 p.; 4 caps.; 1 citação; 25 enus.; 1 ilus.; 2 microbiografias; 2 websites; 100 refs.;
66 webgrafias; alf.; 21 x 15 cm; br.; Juruá; Curitiba, PR; 2013; páginas 88 a 195.

A. A. L.
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ALMAS GÊMEAS
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. As almas gêmeas são o conceito imaginativo ou o mito popular de origem
romântica, literária e mercantilista, buscando enfatizar e perpetuar a evolutivamente impraticável
afinidade e identidade máxima ou a impossível megaempatia absoluta entre os microuniversos de
duas consciências.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo alma vem do idioma Latim, anima, “sopro, ar; alento, o princípio
da vida; a alma, por oposição ao corpo”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo gêmeo, do mesmo
idioma Latim, geminus, “duplo, dobrado, duplicado; gêmeo; semelhante; corpulento; intenso”.
Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Clonos conscienciais. 2. Enganologia da gemelidade consciencial.
3. Mito da superafinidade interconsciencial. 4. Xeroxes de consciências.
Antonimologia: 1. Consciências díspares. 2. Consciências normais individualizadas.
Estrangeirismologia: a virgo intacta.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à intercompreensão interpessoal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste empatia absoluta.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; a autopensenidade infantil.
Fatologia: os mitos; as irracionalidades humanas; as paixonites agudas; as demagogias
religiosas; os transbordamentos afetivos; os delírios dos lirismos; as grandes ilusões emocionais;
as infantilidades comocionais; as decepções afetivas; a imaginação ilógica; o absurdo evolutivo;
os quocientes emocionais inferiores aos quocientes intelectuais; a incapacidade crítica; o acriticismo; as ficções de todas as naturezas; os livros de ficção; a novela televisiva; a antidogmática; as
autorretrocognições; o duplismo; o ato de fazer média afetiva; as mentiras de amor; as cantadas
retrocognitivas.
Parafatologia: o desconhecimento da inteligência evolutiva (IE); a inconsciência grupocármica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o pseudossinergismo das uniões equivocadas.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: os códigos sociais sofísticos.
Teoriologia: a necessidade de compreensão da teoria do duplismo evolutivo.
Tecnologia: a técnica de evitação do subcérebro abdominal; a técnica de evitação dos
falsos conceitos; a técnica da incorruptibilidade da imaginação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: o efeito assediador das autoidealizações fantasiosas; o efeito nocivo da carência afetiva.
Neossinapsologia: a insistência nas retrossinapses.
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Ciclologia: o ciclo de tentativas frustras.
Interaciologia: a interação sonho–mercado consumidor; a interação barbie-cinderela.
Crescendologia: o crescendo infantilização da criança–romantismo infantil adulto.
Antagonismologia: o antagonismo fato / ficção; o antagonismo adolescência emocional
/ maturidade biológica.
Legislogia: as leis biológicas imperativas.
Filiologia: a idolofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
Mitologia: os mitos afetivos ou românticos.
Holotecologia: a absurdoteca; a abstrusoteca; a mitoteca; a imagisticoteca; a psicossomatoteca; a folcloteca; a oniroteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Interaciologia; a Discernimentologia; a Comunicologia; a Mitologia; a Enganologia; o Ficcionismo; a Imagisticologia; a Onirologia; a Dogmática; a Parapatologia; a Teratologia; a Sexossomatologia; a Holobiografologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as almas gêmeas (pretensão mitológica); os amantes; os nubentes durante
a lua de mel; as consciências afins; as consciências coetâneas evolutivas; as consciências com 10
vidas humanas juntas; as conscins crédulas; as pessoas lavadas subcerebralmente.
Masculinologia: os rapazes românticos acríticos; os homens fanáticos religiosos.
Femininologia: as jovens românticas acríticas; as mulheres fanáticas religiosas.
Hominologia: o Homo sapiens credulus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minimito das almas gêmeas = a propaganda de automóveis com o tema;
megamito das almas gêmeas = o livro apologético do tema.
Culturologia: os idiotismos culturais multifacetados; a cultura capitalista do marketing
das ilusões.
Decepções. Pela Conviviologia, o mito ou o delírio das almas gêmeas, como todas as mitologias, por exemplo, nesta linha de especulação, as asas dos anjos, o sexo dos anjos, o umbigo
dos anjos e a virgem-mãe ou mater virginal, tem trazido muitas decepções às consciências incautas buscando compor duplas evolutivas exitosas, e mantendo legiões de adultos iludidos em alto
nível de emocionalidade infantil, amaurótica, fantasiosa, acarretando desilusões e sofrimentos somente capazes de serem evitados pela holomaturidade do autodiscernimento.
Individualização. Sob a ótica da Egocarmologia, a alma gêmea é tão somente mera
criação literária ou fantasia não correspondente aos fatos e parafatos da evolução das consciências. A individualização da personalidade ou do princípio consciencial é realidade já ao nível de
determinados microrganismos e protozoários.
Disparidades. Segundo a Evoluciologia, é impossível lógica e racionalmente existirem
duas consciências gêmeas em razão das disparidades de experiências, através dos multimilênios
de existências – retrobiografias, retrovidas, retrossomas, retropensenes, retrogenéticas, retroculturas, retroecologias –, dos princípios conscienciais francamente individualizados desde a formação primordial.
Ciclos. No âmbito da Energossomatologia, os ciclos multiexistenciais variam de consciência para consciência. O nível das energias conscienciais jamais são idênticos entre duas pessoas
e até as pessoas xifópagas apresentam temperamentos, pendores e aspirações diferentes entre si.
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Empregos. A partir da Intrafisicologia, o mito das almas gêmeas vem sendo usado na
indústria, no comércio e até nas Artes. Exemplos: há carros de marcas diferentes construídos
a partir da mesma plataforma chamados de almas gêmeas. No cinema, o diretor e produtor cinematográfico estadunidense Alfred Joseph Hitchcock (1899–1980) dedicado às produções de suspense foi chamado de alma gêmea da escritora britânica Daphne de Maurier (Lady Browning)
(1907–1969).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a ideia folclórica das almas gêmeas, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
3. Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
4. Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
5. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
6. Impossibilidade holossomática: Holossomatologia; Neutro.
7. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.

APREGOAR A MITOLOGIA DAS ALMAS GÊMEAS É ERRO
CRASSO DE PERPETUAÇÃO AD NAUSEAM DA SOFÍSTICA
E DAS FALÁCIAS RELIGIOSAS, OBSCURANTISTAS E PREJUDICIAIS À EVOLUÇÃO DE TODAS AS CONSCIÊNCIAS.
Questionologia. Você é defensor da infantilidade do conceito das almas gêmeas? Já empregou tal ideia apologeticamente em alguma comunicação séria?
Bibliografia Específica:
01. Buonfiglio, Monica; Almas Gêmeas: Aprendendo a Identificar o Amor em sua Vida; 164 p.; 25 caps.;
1 biog.; 11 enus.; 5 ilus.; 21 x 13,5 cm; br.; Oficina Cultural Esotérica; São Paulo, SP; 1996; páginas 15 a 46.
02. Cavalcante, Cleide; Alma Gêmea: Ela pode Estar ao seu Lado; A Gazeta do Iguaçu; Tabloide; Diário;
Caderno: 2; Seção: Amor; 1 fichário; 1 foto; Foz do Iguaçu, PR; 17.04.98; página 20.
03. Jacoby, Mario; Individuation and Narcissism: The Psychology of the Self in Jung and Kohut (Individuation und Narzissmus: Psychologie des Selbst bei C. G. Yung und H. Kogut); trad. Myron Gubitz & Françoise O’Kane;
XII + 268 p.; 8 caps.; 204 refs.; alf.; 21,5 x 13,5 cm; br.; Routledge; Londres; Inglaterra; 1990.
04. Jornal do Iguaçu; Redação; Não desista: Todos têm a sua Alma Gêmea; Entrevista; Adhemar Ramos;
Diário; Ano 1; N. 1; 3 fotos; Foz do Iguaçu, PR; 01-07.03.99; página 26.
05. Kronemberger, Paulo; O Encontro com a Alma Gêmea; 130 p.; 8 caps.; 1 enu.; 4 fotos; 1 mapa; 21 x 14
cm; br.; Novo Milênio Editora; Rio de Janeiro, RJ; 1993; páginas 8 a 34.
06. Oricchio, Luiz Zanin; Escritora e Hitchcock eram como Almas Gêmeas (Daphne du Maurier); O Estado
de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 121; N. 38.827; Caderno: 2; Seção: Cultura; 2 ilus.; São Paulo, SP; 06.02.2000; página
D 8.
07. Torres, João Rafael; & Góis, Fabíola; À Procura de Uma Alma Gêmea; Correio Braziliense; Jornal; Diário; N. 14.791; Caderno: Cidades; Seção: Namoro; 1 enu.; 1 foto; 1 website; Brasília, DF; 16.11.03; página 19.
08. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 389.
09. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 45 e 67.
10. Vogel, Jason; Almas Gêmeas (Carros Diferentes, Mesma Plataforma); O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXV;
N. 24.263; Caderno: Carro Etc; 23 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 02.02.2000; primeira página (chamada), capa do caderno
(manchete) e página 3.
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ALTERNÂNCIA DE TAREFAS
(ALTERNANCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A alternância de tarefas é a aplicação da técnica das mudanças dos trabalhos em andamento, principalmente quando intelectuais, com o propósito de ampliar a automotivação laboral e incrementar o rendimento intelectivo e psicomotriz pessoal e até grupal, com
a passagem de determinada tarefa para outra sem perder o posicionamento da primeira tarefa.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo alternância deriva provavelmente do idioma Francês, alternance,
e este do verbo do idioma Latim, alternare, “alternar; fazer alternadamente; fazer ora um, ora outro; revezar”. A palavra alternar apareceu no Século XVI. O vocábulo alternância surgiu no Século XIX. O termo tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe
a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Alternação de tarefas. 02. Alternação de trabalho. 03. Alternância
funcional. 04. Alternância laboral. 05. Alternação funcional. 06. Alternidade funcional. 07. Revezamento de tarefas. 08. Revezamento de trabalho. 09. Mudança de tarefas; variação de trabalho. 10. Alternativa temporal; repetição intervalada de tarefas; rodízio de ocupações; rotação das
atividades.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo alternância:
alternação; alternada; alternado; alternador; alternadora; alternante; alternantera; alternar;
alternativa; alternativo; alternato; alternatura; alternável; alternidade; alterniflóreo; alternifloro; alternifoliado; alternifólio; alternípede; alternipenado; alternipene; alternipétalo; alternissépalo; alterno.
Neologia. As 3 expressões compostas alternância de tarefas físicas, alternância de tarefas intelectuais e alternância de tarefas parapsíquicas são neologismos técnicos da Alternanciologia.
Antonimologia: 01. Tarefa contínua. 02. Trabalho contínuo. 03. Trabalho de rotina.
04. Repetição laboral inalterada. 05. Serviço desagradável. 06. Tarefa enfadonha; trabalho monótono. 07. Encargo aborrecido; ramerrão fastidioso. 08. Incumbência tediosa. 09. Trabalho de
Hércules. 10. Alternância ressoma-dessoma.
Estrangeirismologia: o job rotation.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autodisposições físicas e intelectuais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoprodutividade proexológica; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização retilínea.
Fatologia: a alternância de tarefas; a sequência de atividades na qual cada elemento tem
a mesma importância; a alternância de tarefas administrativas; a relação de contraste entre os trabalhos pessoais e grupais; o desafio dos trabalhos prioritários; a marcação de prazos fatais; a intercalação das tarefas distintas; a tarefa de fundo; a disposição em ordem alternada; a sucessão de
esforços alternadamente no espaço e no tempo; a alternância no trato com os documentos; a alternância nas digitações dos textos pessoais; a quebra da rotina laboral; o estímulo-extra ao trabalho;
a autorganização pessoal; o plano de trabalho pessoal; a distribuição das tarefas conforme o próprio biorritmo; a alternância de tarefas com diferentes requisitos; os diferentes níveis de dificuldade; os diversos graus de esforço necessário; os variados percentuais de atenção requerida; a ma-
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nutenção do ritmo de trabalho sem sobrecargas; a ocorrência de rotação dos postos de trabalhos;
a profilaxia da saturação quanto ao exercício laboral; a automotivação mantida em alto nível; a retilinearidade laboral; a rotina prolífica; a otimização da produtividade pessoal; a rotatividade inteligente dos autesforços; o ritmo harmonioso do trabalho pessoal; a versatilidade das pessoas;
a polivalência dos temperamentos; a multifuncionalidade dos talentos; a alternância de tarefas no
grupo evolutivo; a reciprocidade dos intercâmbios úteis entre as conscins.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o ato de entremear
as atividades com diferentes predomínios holossomáticos; a preservação do holossoma sem cansaço excessivo ou ociosidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mudança de tarefa–incremento da automotivação.
Principiologia: o princípio da autonomia funcional aplicado com inteligência.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da alternância de valores de diferentes intensidades.
Tecnologia: a técnica da circularidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexistas.
Efeitologia: os efeitos evoluídos da desburocratização das tarefas pessoais.
Ciclologia: o ciclo de fases laborais, recorrentes, distintas ou opostas.
Enumerologia: a repetição laboral; o ritmo laboral; o turno laboral; o rodízio laboral;
o revezamento laboral; a alternidade laboral; a mudança laboral.
Binomiologia: o binômio alternância laboral–distribuição temporal.
Interaciologia: a interação tarefa psicomotora–tarefa mentalsomática; a interação tarefa teórica–tarefa prática.
Crescendologia: o crescendo dinâmica laboral–potencialização da eficácia.
Trinomiologia: o trinômio definição–distribuição–alternação das tarefas.
Polinomiologia: o polinômio tarefa-espaço-tempo-intervalo.
Antagonismologia: o antagonismo trabalho alternado / trabalho contínuo.
Paradoxologia: o paradoxo alternância de tarefas sem descontinuidade produtiva.
Politicologia: a alternância da chefia do governo brasileiro – a política do café com leite
– ou o acordo tácito, nas 3 primeiras décadas do Século XX, entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a metodoteca; a tecnoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Alternanciologia; a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Somatologia; a Fisiologia; a Ergonomia; a Antropobiologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia;
a Priorologia.
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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-serenão alternante.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pré-serenona alternante.
Hominologia: o Homo sapiens alternator; o Homo sapiens laborator; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens laborans; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens perquisitor;
o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens methodologus; o Homo sapiens expertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: alternância de tarefas físicas = a aplicação da técnica das mudanças alternadas dos trabalhos mecânicos, orgânicos ou fisiológicos; alternância de tarefas intelectuais
= a aplicação da técnica das mudanças alternadas dos trabalhos mentais ou intelectivos; alternância de tarefas parapsíquicas = a aplicação da técnica das mudanças alternadas dos trabalhos envolvendo a multidimensionalidade ou os fenômenos paraperceptivos.
Culturologia: a cultura da operosidade evolutiva.
Evitaciologia. Na vida laboral diligente, quem de fato se empenha veste a camisa e evita
enrolar a bandeira, fazer água ou fazer cera.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a alternância de tarefas, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
05. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
06. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
07. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
08. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
10. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.

A TÉCNICA DA ALTERNÂNCIA DE TAREFAS É ALTAMENTE RECOMENDADA QUANDO A CONSCIN LÚCIDA AMPLIA
O UNIVERSO DE MANIFESTAÇÕES CRIATIVAS ABRAGENDO E DIVERSIFICANDO A REALIZAÇÃO DA AUTOPROÉXIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a técnica da alternância de tarefas no universo da autoproéxis? Em quais linhas de atividade?
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ALTERNÂNCIA INTERDIMENSIONAL
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A alternância interdimensional é a condição da vida dupla da conscin quando se mantém lúcida entre a vida humana, a cotidianidade (diuturna) e as vivências extrafísicas
(paravivências) por intermédio das projeções conscienciais lúcidas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo alternância deriva provavelmente do idioma Francês, alternance,
e este do verbo do idioma Latim, alternare, “alternar, fazer alternadamente; fazer ora um, ora outro; revezar”. A palavra alternar apareceu no Século XVI. O vocábulo alternância surgiu no Século XIX. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”.
O vocábulo dimensão provém do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu
no Século XVI. A palavra dimensional surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Vida dupla do pré-serenão (homem ou mulher). 2. Vida humana alternante. 3. Vida projetiva lúcida. 4. Semiconsciexialidade.
Neologia. As 3 expressões compostas alternância interdimensional, minialternância interdimensional e maxialternância interdimensional são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Biofilia monopolizadora. 2. Vitaliciedade convencional. 3. Lifetime
vulgar. 4. Recesso projetivo. 5. Vida humana trancada. 6. Alternância de gerações. 7. Alternância intraconsciencial. 8. Alternância ressoma-dessoma.
Estrangeirismologia: o megalocus duplo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à multidimensionalidade consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade; os parapensenes; a parapensenidade; as assinaturas pensênicas projetivas.
Fatologia: a atenção dividida; a vigilância composta; a multifixação da mente; as pesquisas científicas além do elétron; o antifisicalismo; o abertismo consciencial; a cosmovisão ampla; a vida humana vulgar; a castração evolutiva; o combate à ansiedade; o autocentramento;
a inabalabilidade; o continuísmo consciencial; as interrelações interdisciplinares.
Parafatologia: a alternância interdimensional; a alternação existencial; a vida alternante;
o paracérebro prismático; as parapercepções; a abordagem extrafísica; a multidimensionalidade
consciencial; o objetivo assistencial multidimensional; a agendex; a semiconsciexialidade; o extrapolacionismo parapsíquico; a paraprocedência pessoal; a Central Extrafísica de Energia (CEE);
a comunex Interlúdio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre paravivências e vivências; o sinergismo mentalsoma-psicossoma.
Principiologia: o princípio das múltiplas dimensões paralelas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria da projetabilidade lúcida (PL).
Tecnologia: as técnicas projetivas em geral.
Voluntariologia: a agenda extrafísica grupal dos voluntários projetores.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Projeciologia.
Efeitologia: o efeito desassediador das reuniões extrafísicas prévias.
Ciclologia: o ciclo de produtividade multiexistencial por meio dos autorrevezamentos.
Interaciologia: a interação autobilocação-cosmovisão; o crescendo realidade intrafísica–Central Extrafísica da Verdade (CEV).
Paradoxologia: a condição do projetor lúcido veterano, com elevada autonomia projetiva (período extrafísico), não poder ausentar-se demasiadamente da base intrafísica a fim de não
negligenciar as atividades humanas prioritárias.
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: as leis da Projeciologia; as paraleis do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial; a parajurisprudência ativa das consciexes cosmoéticas.
Fobiologia: a parapsicofobia; a tanatofobia; a teaticofobia.
Holotecologia: a projecioteca; a convivioteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Interaciologia; a Parapercepciologia; a Projeciocriticologia; a Projeciografia; a Parafenomenologia; a Evoluciologia; a Voliciologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a minipeça humana do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a semiconsciex.
Masculinologia: o projetor consciente.
Femininologia: a projetora consciente.
Hominologia: o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens projectius.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialternância interdimensional = as projeções lúcidas, esporádicas,
pessoais; maxialternância interdimensional = a projeção pessoal de consciência contínua.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia lúcida; o cultivo da convivência com os
amparadores extrafísicos; a cultura do paragendamento.
Multidimensionalidade. Pelos conceitos da Extrafisicologia, a condição da alternância
interdimensional está fundamentada na multidimensionalidade da consciência. É a realidade capaz de estabelecer a diferença entre a Ciência Convencional, baseada no antigo paradigma newtoniano, cartesiano, reducionista ou fisicalista, específico desta dimensão material apenas, bem diferente do neoparadigma consciencial da Conscienciologia, empregando as pesquisas participativas,
muito mais sofisticadas e difíceis para se estabelecer as verdades relativas de ponta (verpons)
científicas.
Antipriorização. A partir da Paracronologia, a consciência é muito mais sofisticada
se comparada a qualquer conjunto de elétrons. A Ciência materialista é sempre simplista e, por
isso, primária. O cientista convencional, ao se dedicar toda a vida humana apenas aos elétrons,
apresentará sempre óbvia priorização míope com abordagem antievolutiva e antiprioritária paupérrima. O tempo, mera variável terrestre e, por isso, essencialmente material, vai mostrar a todos
os cientistas convencionais tal realidade. Veremos isso, em alguma vida intrafísica à frente, quando, então, a alternância interdimensional será fato aceito pacificamente e tornar-se-á trivial. Até
lá, a conscin lúcida há de evoluir no contrafluxo da Socin ainda patológica.
Autolucidez. Segundo a Projeciologia, o maior poder da consciência é a vontade. Na
aplicação da potência da vontade granítica, conforme o ponteiro da intencionalidade pessoal, cada
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consciência há de buscar, racionalmente, priorizar a lucidez em qualquer dimensão. A partir deste
fato lógico, podemos compreender melhor a realidade da alternância interdimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a alternância interdimensional, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
3. Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
4. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
5. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
6. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
7. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A ALTERNÂNCIA INTERDIMENSIONAL EVOLUI CONFORME
O NÍVEL DA EVOLUÇÃO DA LUCIDEZ MANTIDA EM TODA
DIMENSÃO. TAL FATOR DETERMINA O PATAMAR EVOLUTIVO DO PROJETOR OU PROJETORA AUTOCONSCIENTES.
Questionologia. No teste de avaliação consciencial pela escala de 1 a 5, em qual nível
você se situa quanto à alternância interdimensional? Você já se libertou consciencialmente do antigo paradigma fisicalista, hoje (Ano-base: 2008), em decadência?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 837.
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ALTOFALANTE
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O altofalante é o dispositivo destinado a amplificar o volume dos sons emitidos via microfone, espécie de porta-voz nas aparelhagens radiofônicas, simples transdutor eletracústico transformador do sinal de audiofrequência em onda acústica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo alto vem do idioma Latim, altus, “elevado; altivo; afastado”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo falante deriva também do idioma Latim, fabulans, e este do verbo
fabulare, “falar, entreter-se conversando, conversar”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Altifalante. 2. Altofalante dinâmico. 3. Altofalante eletrostático.
4. Megafone; megafono. 5. Portavoz. 6. Transdutor eletracústico. 7. Hiperfonia.
Neologia. Os 2 vocábulos minialtofalante e maxialtofalante são neologismos técnicos da
Comunicologia.
Antonimologia: 1. Microfone. 2. Hipofonia.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocomunicabilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; a autopensenidade na comunicação.
Fatologia: o altofalante; a fala em público; a locução expressiva; a locução estereotipada; as falas do locutor; a dicção; a linguagem; a abordagem ao dormidor; a acuidade sensorial;
a acústica; a afisiologia; o microfone coadjutor; o ambiente intrafísico degradado; o antiambiente;
a atitude antissocial; o barulho; as contaminações; os decibéis; os estigmas ambientais; os excessos; as inadequações; o ruído ambiental; a verborragia; o silêncio.
Parafatologia: os testemunhos extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das ondas sonoras.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: o efeito patológico dos decibéis elevados.
Ciclologia: o ciclo de debates cosmoéticos; o ciclo de palestras conscienciológicas.
Interaciologia: a interação microfone-laringochacra; a interação microfone-altofalante; a interação vibração–ouvido humano.
Crescendologia: o crescendo preocupação-responsabilidade; o crescendo sinal elétrico–som.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: as leis do silêncio.
Fobiologia: a fonofobia; a glossofobia.
Holotecologia: a comunicoteca; a tecnoteca; a fonoteca; a midiateca.
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Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Linguística; a Estilística; a Eletrônica; a Acústica; a Holochacralogia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parapedagogiologia; a Metodologia;
a Ecologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoal verborrágica.
Masculinologia: o locutor; o locutor anunciador; o locutor comentarista; o locutor entrevistador; o locutor noticiarista; o comunicador; o comunicólogo; o profissional de radioemissora;
o profissional de televisão; o professor; o animador de comício; o showman.
Femininologia: a locutora; a locutora anunciadora; a locutora comentarista; a locutora
entrevistadora; a locutora noticiarista; a comunicadora; a comunicóloga; a profissional de radioemissora; a profissional de televisão; a professora; a animadora de comício; a showoman.
Hominologia: o Homo sapiens loquax.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialtofalante = o do carro-de-som; maxialtofalante = o altofalante da
competição das olimpíadas.
Culturologia: a cultura político-partidária; a cultura da comunicação de massas; a cultura do abertismo consciencial.
Analogismo. O altofalante é aparelho similar à trombeta, o instrumento musical.
Antagonismo. A pessoa tímida se coloca como antípoda de quem fala por altofalantes.
Tradução. O altofalante ecoa sempre alguma tradução, pelo menos sonora.
Coro. A conexão de altofalantes, até certo ponto, é espécie de coro vocal artificial, técnico, de vozes humanas.
Aparelho. Mediante a Comunicologia, o aparelho de viva voz da secretária eletrônica
é o instrumento moderno derivado do altofalante.
Complexidades. Consoante a Conscienciometrologia, o aparelho físico, concreto, tão
vulgar quanto o altofalante, pode, no entanto, apontar as complexidades da conscin e também as
maneiras de entendê-la melhor no caminho evolutivo e no convívio com as realidades do Cosmos.
Automóvel. Pelos conceitos da Experimentologia, dentre os componentes do sistema de
som do automóvel, os altofalantes ocupam lugar de destaque. São os responsáveis pela distribuição dos agudos e graves no espaço delimitado do interior do veículo atuando sobre o equilíbrio
nervoso do(a) motorista.
Compactos. Os altofalantes dos carros estão cada vez mais poderosos e, ao mesmo tempo, tornam-se mais compactos, versáteis e simples.
Poluição. Sob a ótica da Intrafisicologia, o altofalante reforça a voz para ser ouvida ao
longe e, neste caso, pode aumentar a poluição sonora, especialmente nas metrópoles superpopulosas, gerando clamor público quanto à insistência das propagandas apregoadas pelos poderosos
carros-de-som nos bairros, utilizando o conjunto microfone-altofalante.
Recorde. Pelos conceitos da Somatologia, os sons elevados dos altofalantes alcançam
o auge com o uso da bazuca nos trios elétricos carnavalescos atentando contra os limites sadios
da audição humana.
Locais. O mesmo clamor ocorre em relação aos ruídos noturnos, por exemplo, em função destes 6 locais, dispostos em ordem alfabética:
1. Bar: o falatório; a conversa ociosa; a esticada da sexta-feira; o pagode informal;
o crooner profissional.
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2. Boite: o burburinho etílico; as buzinas dos carrões; as garrafadas e bofetões.
3. Clube: a comemoração outdoors; a vitória do time; os bailes da formatura.
4. Escola de samba: o grito de carnaval; as batucadas na madrugada; os ensaios-sem-fim.
5. Festa em condomínio: o churrasco; o karaokê; o videokê; a indústria da animação
mirim.
6. Igreja: a pregação do pastor; o histrionismo do jovem padre; a aleluia dos fiéis; as
badaladas pontuais; a histeria dos crentes.
Zumbidos. No âmbito da Parapatologia, os altofalantes em determinados locais, aumentando a poluição sonora, geram os zumbidos auditivos nas pessoas.
Ectopensene. No universo da Pensenologia, o altofalante tem relação direta com o ectopensene, aquela manifestação consciencial caracterizada pela saída da elaboração pensênica com
alarido da consciência.
Repercussões. De acordo com a Projeciologia, os altofalantes circulando instalados em
carros, com volume elevado de som, são causas físicas das repercussões extrafísicas, durante
a projeção consciente na qual o corpo humano do projetor (ou projetora) projetado fica inanimado
no leito da base física.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o altofalante, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
3. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
4. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
5. Palavra: Comunicologia; Neutro.
6. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
7. Verborragia: Parapatologia; Nosográfico.

O ALTOFALANTE É EXTENSÃO DO LARINGOCHACRA NO
UNIVERSO DA COMUNICAÇÃO INTERCONSCINS. AO FALAR PELO MICROFONE, A CONSCIN DEMONSTRA MANIFESTAÇÃO EVIDENTE DE ABERTISMO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você já havia pensado sobre o verdadeiro papel do altofalante na vida
moderna? Você emprega o altofalante nas atividades profissionais?
Bibliografia Específica:
01. Boimel, Mauro; A Invasão do Mercosul (Alto-falantes no Exterior em 2000); Som & Carro; Revista; Mensário; Ano 3; N. 40; Seção: Canal Aberto; 1 ilus.; São Paulo, SP; Janeiro, 2000; páginas 12 e 13.
02. Dickason, Vance; Caixas Acústicas & Alto-falantes (The Loudspeaker Design Cookbook); trad. Homero
Sette Silva; XII + 168p.; 12 caps.; 262 figs.; 57 tabs.; 183 refs.; 28 x 21 cm; br.; 5a Ed.; H. Sheldon; Rio de Janeiro, RJ;
1997.
03. Ferraz, Eduardo; Zumbis a Contragosto (Controle da Algazarra dos Bares); IstoÉ; Revista; Semanário;
N. 1.555; Seção: Vida Urbana; 3 ilus.; São Paulo, SP; 21.07.99; páginas 102 e 103.
04. Galileu; Redação; Alto-falantes para o Carro; Revista; Mensário; Ano 9; N. 103; 2 ilus.; Rio de Janeiro,
RJ; Fevereiro, 2000; página 25.
05. Gazeta do Povo; Redação; Ruído Excessivo é 3o Maior Agente de Poluição; Jornal; Diário; Seção: Local; 1 ilus.; Curitiba, PR; 02.12.98; página 3.
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06. Magalhães-Rueter, Graça; Ruído pode Ser Causa de 10% dos Infartos; O Globo; Jornal; Diário; Seção:
Meio Ambiente; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 15.08.94; página 14.
07. Moraes, Andrea; Casas de Show e Igrejas são as que Mais fazem Barulho; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Seção: Local; 1 ilus.; Curitiba, PR; 09.05.98; página 4.
08. Silva, Homero Sette; Análise e Síntese de Alto-falantes & Caixas Acústicas pelo Método de Thiele-Small; pref. Paulo Fernando Cunha Albuquerque; X + 156 p.; 12 caps.; 119 figs.; 32 ilus.; 21 tabs.; 94 refs.; 28 x 21 cm;
br.; H. Sheldon; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 156.
09. Vassalo, Francisco Ruiz; Manual de Caixas-acústicas e Alto-falantes (Manual de Baffles y Altavoces); trad.
Joshuah de Bragança Soares; 166 p.; 5 caps.; 127 figs.; 5 tabs.; 15 x 11 cm; br.; Hemus Editora; São Paulo, SP; S. D.; S. P.
10. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 889.
11. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 410
a 413 e 739.
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ALTRUÍSMO
(POLICARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O altruísmo é a doação de si mesmo, com afeição sincera, aos outros, a ferramenta ideal e indispensável para a consciência empregar através de algum dos veículos conscienciais, em qualquer dimensão existencial, objetivando a assistencialidade fraterna ou, a rigor,
a evolução de todos, prática espontânea do humanitarismo sem qualquer ganho ou proveito egocêntrico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo altruísmo deriva do idioma Francês, altruisme, criado em 1830 por
Auguste Comte (1798–1857), o principal propositor da Filosofia do Positivismo. Surgiu, no
idioma Português, em 1891.
Sinonimologia: 01. Fraternismo. 02. Humanitarismo. 03. Ajuda; amparo; auxílio; socorro. 04. Beneficência; benevolência; benignidade. 05. Bem-fazer. 06. Filantropia. 07. Generosidade. 08. Magnanimidade. 09. Abnegação. 10. Assistência policármica.
Neologia. Os 2 vocábulos minialtruísmo e maxialtruísmo são neologismos técnicos da
Policarmologia.
Antonimologia: 01. Egocentrismo (infantilidade). 02. Egoísmo (adultidade). 03. Autopatia. 04. Cobiça; cupidez; ganância. 05. Apego. 06. Desumanidade; malquerer. 07. Maleficência; malevolência; malignidade. 08. Misantropia. 09. Antropofobia. 10. Violação dos direitos humanos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à megafraternidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Altruísmo:
megatrafor cívico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da fraternidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os
benignopensenes; a benignopensenidade.
Fatologia: o altruísmo; o megatrafor do altruísmo; o alocentrismo; o fraternismo; o humanitarismo; o autabertismo consciencial; a filantropia; a beneficência; a benevolência; a benignidade; a bondade; a generosidade; a oblatividade; a magnanimidade; a solidariedade; a prática do bem; a dedicação ao próximo; a renúncia à umbiliguidade; a carreira humanitária; a abnegação cosmoética; o arrimo interpessoal; o amparo a outrem; o pronto-socorro providencial; a creche; os serviços da maternidade; os serviços de saúde; a assistencialidade; a intervenção assistencial; a assistência domiciliar; a assistência pública; a assistência social; a assistência judiciária.
Parafatologia: a assistência extrafísica, por exemplo, pela tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo catalítico da interassistencialidade.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal; o princípio básico da megafraternidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias da evolução consciencial.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio
Invisível da Holocarmologia.
Efeitologia: o efeito bumerangue das autopensenizações altruístas.
Ciclologia: o ciclo de primeneres (cipriene).
Enumerologia: o ato de sentir-se bem; o ato de andar nos trinques; o ato de estar bem
posto; o ato de ato de ter boas maneiras; o ato de medir as palavras; o ato de fazer boa figura;
o ato de empregar bem o tempo.
Interaciologia: a interação mão na mão.
Crescendologia: o crescendo consciencial evolutivo microcosmo-macrocosmo.
Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a Jurisprudência Universal; a Paradireitologia.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a consciencioterapeuticoteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Policarmologia; a Assistenciologia; a Consciencioterapia; a Tenepessologia; a Conviviologia; a Parassociologia; a Vivenciologia; a Despertologia; a Vinculologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa altruísta; a conscin minipeça interassistencial.
Masculinologia: o homem altruísta.
Femininologia: a mulher altruísta.
Hominologia: o Homo sapiens benevolens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialtruísmo = as fundações assistenciais (imposto de renda); maxialtruísmo = o voluntariado assistencial, pessoal, moderno.
Culturologia: a cultura das confraternizações; a cultura das campanhas humanitárias.
Evolutividade. Dentro da Intrafisicologia, o altruísmo é a condição consciencial extrapolando o fluxo das coisas humanas vulgares, por exemplo: o capitalismo selvagem, o egocentrismo infantil e os interesses especificamente temporais. Por isso, o altruísmo se atém à área mais
evoluída da consciencialidade das personalidades humanas.
Nascimento. Conforme a Parazoologia, há indícios de os rudimentos do altruísmo terem
início ou serem gerados ainda na vida subumana, por exemplo, entre os morcegos.
Tendência. Na análise da Evoluciologia, os fatos e parafatos indicam o surgimento do
princípio consciencial (consciência, em si) neutro quanto ao bem e ao mal. Com a evolução,
a tendência da consciência é tornar-se melhor, aperfeiçoando as próprias inclinações, trafores
e o nível da Cosmoeticologia assistencial.
Manifestações. Sob a ótica da Policarmologia, o altruísmo é a essência elementar de
3 manifestações mais evoluídas da conscin lúcida neste período evolutivo da Megaescola-hospital
da Terra, aqui dispostas na ordem funcional:
1. Policarmalidade: o nível mais elevado das manifestações holocármicas.
2. Megatares: a tarefa do esclarecimento ou o nível mais elevado das manifestações
mentaissomáticas.
3. Gestações conscienciais: o nível mais elevado e duradouro das criações pessoais
dentre as manifestações da personalidade humana quando autoconsciente.
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Autoconhecimento. Conforme os princípios da Holomaturologia, o altruísmo é, paradoxalmente, a maior prova de autoconhecimento.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o altruísmo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
2. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
3. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
4. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
5. Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.
6. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
7. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

SENDO A ARITMÉTICA DO UNIVERSALISMO, NO ÂMBITO
DA MATEMÁTICA DA COSMOETICOLOGIA, O ALTRUÍSMO
APONTA AS DIRETRIZES EVOLUTIVAS DA MEGAFRATERNIDADE QUANTO AO FUTURO PRÓXIMO DOS TERRESTRES.
Questionologia. No teste simples de avaliação autoconscienciométrica pela escala de
1 a 5, em qual nível você se posiciona quanto ao altruísmo? Você já entende mais a interassistencialidade por intermédio do altruísmo, além do assistencialismo?
Bibliografia Específica:
1. Bonalume Neto, Ricardo; Pesquisa avalia a Origem do Altruísmo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano
80; N. 25.965; Seção: Folha Ciência; São Paulo, SP; 05.05.2000; página 1 – 16.
2. Folha de S. Paulo; Redação; Amamentação de Morcegos reforça Altruísmo Animal; Jornal; Diário; Seção: Ciência; 1 ilus.; São Paulo, SP; 06.07.90; página G – 5.
3. Time; Redação; George Soros: Philantropist; Revista; Semanário; Vol. 149; N. 16; 1 ilus.; New York, NY;
21.04.97; página 25.
4. Vannuchi, Camilo; O Sonho Não Acabou (Unesco: Fórum Global dos Líderes de Amanhã & Adolescentes
de 100 Países); IstoÉ; Revista; Semanário; N. 1.597; Seção: Comportamento; 3 ilus.; São Paulo, SP; 10.05.2000; páginas
70 e 71.
5. Verissimo, Luis Fernando; Altruísmo; Crônica; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 120; N. 38.766;
Seção: Política; 1 ilus.; São Paulo, SP; 07.12.99; página A 4.
6. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 169, 174, 209, 232 e 233.
7. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 494, 644, 848, 1.019 e 1.113.
8. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 307
e 386.
9. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 284, 417, 505, 538 e 569.
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ALUCINAÇÃO
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A alucinação é a percepção (visão, audição ou sensação) aparente de objeto
externo, não presente no momento, ao modo de erro mental na percepção dos sentidos, sem fundamento na realidade objetiva.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo alucinação deriva do idioma Latim, alucinatione, “alucinação; engano”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Alucinamento. 2. Ilusão. 3. Percepção sem objeto. 4. Amência
consciencial.
Neologia. Os 2 vocábulos minialucinação e maxialucinação são neologismos técnicos
da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Hiperacuidade consciencial. 2. Taquipsiquismo sadio. 3. Clarividência. 4. Cosmoconsciência.
Estrangeirismologia: a alienatio mentis.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à autolucidez.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a alucinação; o alucinamento; a alucinação hipnagógica; a alucinação hipnopômpica; a percepção sem objeto; a percepção do inexistente; a sensação sem objeto; o engano
dos sentidos; a autodisplicência quanto ao detalhismo; o empirismo artístico edulcorador; a minipercuciência pessoal; o desvairamento; o desvario; o tresvario; a afronésia; a amência; a deliração; a psicopatia; as drogas; os alucinógenos; a drogadição.
Parafatologia: a interpretação errônea entre os fenômenos neurológicos e os parapsíquicos.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: os códigos alucinados de conduta dos fanáticos (religiosos, políticos, esportivos) em geral.
Teoriologia: a teoria dos assédios intergrupais em série.
Tecnologia: as técnicas projetivas; as técnicas do desenvolvimento parapsíquico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Ciclologia: o ciclo imaginativo de ilusões diante das idealizações frustradas.
Interaciologia: a necessidade permanente da interação Psiquiatria-Parapercepciologia;
a interação patológica imaginação-alucinógeno; a interação morfopensene-clarividência.
Crescendologia: o crescendo imaginação-ilusão.
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: as polêmicas leis da descriminalização das drogas; as leis da supressão das
contravenções.
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Holotecologia: a nosoteca; a psicoteca; a imagisticoteca; a pseudoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Psicopatologia;
a Psiquiatria; a Neuropatologia; a Acidentologia; a Assediologia; a Antidiscernimentologia; a Autenganologia; a Deficienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa alucinada.
Masculinologia: o falso perceptor; o delirante; o toxicômano.
Femininologia: a falsa perceptora; a delirante; a toxicômana.
Hominologia: o Homo sapiens toxicomanus; o Homo sapiens alucinatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minialucinação = o sonho comum (Onirologia) tido como sendo projeção
consciencial lúcida (Projeciologia); maxialucinação = a fantasia imaginativa (Imagisticologia) interpretada como sendo o fenômeno da cosmoconsciência (Cosmoconscienciologia).
Culturologia: a cultura retrógrada do santo daime; a contracultura tóxica das drogas
ilícitas; a cultura regional cancerígena do chimarrão.
Curiosologia. Havia, em 2007, larga expectativa da liberação de alucinógenos virtuais
a fim de os avatares dos ciberespaços diminuírem o impacto social das drogas reais.
Taxologia. Sob a ótica da Somatologia, a alucinação é dita visual, auditiva, olfativa, gustativa ou tátil, conforme o sentido físico ou somático em foco.
Contágios. Segundo a Parassociologia, a alucinação pode alcançar âmbitos maiores nas
manifestações, contagiando todo o grupo evolutivo de consciências, sendo aí, coletiva, em função
dos contágios psicológicos sobre as conscins carentes, susceptíveis e sugestionáveis.
Autoprojetabilidade. De acordo com a Projeciografia, somente a pesquisa pessoal das
alucinações permite ao investigador, homem ou mulher, erradicar, de maneira razoável, as incongruências, inconsistências, inexperiências, ilogicidades e irracionalidades nas manifestações pensênicas, notadamente naquelas correspondentes à autoprojetabilidade lúcida (PL).
Manifestações. Na análise da Experimentologia, a alucinação – na condição de ocorrência complexa – não deve ser menosprezada, pois pode comparecer, de algum modo, por exemplo,
em cada qual destas 20 manifestações insatisfatórias da conscin, com aproximações simples, dispostas, aqui, na ordem alfabética:
01. Ilogicidade: o autodesvario.
02. Ilusão: a interpretação pessoal errônea.
03. Imaturidade: a ininteligência.
04. Impercepção: a insensibilidade tosca.
05. Impercuciência: a inscícia.
06. Impropriedade: a desarmonia.
07. Incapacidade: a autoinsanidade.
08. Incoerência: a ausência de nexo.
09. Incompatibilidade: a discrepância.
10. Incompetência: a calourice inescondível.
11. Incongruência: o erro mental pessoal.
12. Inconsciência: a autoincerteza.
13. Inconsistência: a inaptidão óbvia.
14. Inconstância: o ansiosismo insofreável.

Enciclopédia da Conscienciologia

15.
16.
17.
18.
19.
20.

709

Inconveniência: a imperícia.
Inexistência: a elaboração da fantasia.
Inexperiência: o amadorismo pessoal.
Insciência: o autoindiscernimento.
Instabilidade: o autodesatino.
Irracionalidade: a falta de raciocínio no momento evolutivo.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a alucinação, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
2. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
3. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
4. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
5. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
6. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
7. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.

O ESTUDO DAS ALUCINAÇÕES APRESENTA ALTA RELEVÂNCIA EM VISTA DAS ILUSÓRIAS CONDIÇÕES DOS
SENTIDOS SOMÁTICOS, EXIGINDO A MÁXIMA ACUIDADE
SENSORIAL, A FIM DE SE EVITAR OS AUTENGANOS.
Questionologia. Você ainda é vítima de algum engano rotineiro quanto às percepções
dos próprios sentidos rudimentares do corpo humano? Qual tipo de engano? Qual sentido?
Bibliografia Específica:
1. Alencar, Chico; Iluminação ou Alucinação? Uma Conversa de Vida; Coleção Educar nos Valores; rev.
Angela Dias; 4 vols.; 64 p.; Vol. 3; 1 abrev.; 1 encarte; 16 ilus.; 21 x 14 cm; br.; Editora Salesiana; São Paulo, SP; Brasil;
2001; páginas 8 a 23.
2. Bailly, J. C.; & Guimard, J. P.; Orgs.; A Experiência Alucinógena (Essai sur L’Expérience Hallucinogène); Antologia; apres. Roger Gilbert-Lecomte; trad. Ligia Junqueira Caiuby; & Aguinaldo Junqueira Filho; 424 p.; 15 citações; 56 enus.; 4 estatísticas; 1 fórmula; 18 ilus.; 19 microbiografias; 6 siglas; 76 refs.; 21 x 14 x 3 cm; br.; Editora Civilização Brasileira; Rio de Janeiro, RJ; Brasil; 1972; páginas 23 a 41.
3. Nasio, Juan-David; A Alucinação e Outros Estudos Lacanianos; trad. Lucy Magalhães; 106 p.; 9 caps.;
5 entrevistas; 13 enus.; 5 esquemas; 2 fórmulas; 2 ilus.; perguntas e respostas; 9 refs.; br.; 21,5 x 14 cm; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; Brasil; 1997; páginas 26 a 55.
4. Sangirardi Jr.; O Índio e as Plantas Alucinógenas; 208 p.; 13 caps.; 27 abrevs.; 5 enus.; 17 fotos; 89 ilus.;
26 notas; 288 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editorial Alhambra; Rio de Janeiro, RJ; Brasil; 1983; páginas 65, 181 a 186.
5. Souza, Denizard; Alucinações; apres. Teresinha Fátima H. Deitos; 80 p.; 6 caps.; 7 abrevs.; 15 enus.; 4 esquemas; 3 tabs.; ono; 20,5 x 15 cm; br.; Imprensa Universitária; Santa Maria, RS; Brasil; 1985; páginas 16, 62, 70, 71, 74
e 75.
6. Spice, Byron; Computing the Mathematics of Hallucinations; San Francisco Examiner; Jornal; Diário;
San Francisco, CA; USA; 05.09.99; página A – 12.
7. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
a
4 Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 159, 233, 235, 504 e 871.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 226 e 466.
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AMAUROSE IDEOLÓGICA
(POLITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amaurose ideológica é a condição patológica de a conscin, homem ou
mulher, defender com fervor e ao extremo, sob a égide das manifestações psicossomáticas, ideias,
filosofias e conceitos, sem levar em conta a heterocrítica útil e os princípios do bem comum.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra amaurose deriva do idioma Grego, amaúrósis, “obscurimento;
enfraquecimento da visão”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo ideológico deriva do idioma
Francês, idéologique, de idéologie, “Ciência aplicada ao estudo das ideias; conjunto de ideias trazidas com a realidade; doutrina que inspira ou parece inspirar 1 governo ou 1 partido”.
O termo ideologia foi criado pelo francês Antoine Louis Claude – Conde Destutt de Tracy (1754–
–1836) e apareceu, no idioma Francês, em 1796. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Cegueira ideológica. 2. Ablepsia conceitual. 3. Sectarismo ideológico. 4. Apego ideológico. 5. Extremismo ideológico. 6. Fanatismo ideológico. 7. Radicalismo
ideário.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados da palavra amaurose:
amauróbio; amaurosa; amaurosar; amauroso; amaurótica; amaurótico; amaurotizado; amaurotizar.
Neologia. As duas expressões compostas amaurose ideológica moderada e amaurose
ideológica radical são neologismos técnicos da Politicologia.
Antonimologia: 1. Desapego ideológico. 2. Abertismo consciencial. 3. Discernimento
ideológico. 4. Clarividência ideativa.
Estrangeirismologia: as consciências closed mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos posicionamentos pessoais.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Extremismos petrificam pensenes.
Citaciologia: – O revolucionário mais radical se torna um conservador no dia seguinte
à revolução (Hanna Arendt, 1906–1975). Dúvida não é condição agradável, mas certeza é uma
condição absurda (Francois Marie Arouet, Voltaire, 1694–1778).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do radicalismo; o holopensene grupal; o holopensene radical recorrente; os belicopensenes; a belicopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o antipensene; a antipensenidade; a ausência da autocrítica pensênica; os pensenes monopolizados pelo subcérebro abdominal; o fechamento da autopensenidade para reciclagens.
Fatologia: a amaurose ideológica; a esquerdopatia; a extrema direita; a descontinuidade
de projetos políticos entre diferentes gestões; a Guerra Fria; as ditaduras; a inquisição; as guerrilhas; a luta de classes enfraquecendo a Sociedade Civil; o fanatismo religioso; o ponto do desequilíbrio; a gurulatria; a cristolatria; o apego às ideias; o ato de idolatrar artistas; o governo de
poucos; os ecologistas radicais; o nacionalismo exacerbado; os hooligans; a histeria dos fãs;
a imoralidade; o culto à monarquia em pleno Século XXI; a deificação de líderes; o monoideísmo; a interiorose; o dogmatismo científico; o argumentum ad hominem; o fechadismo consciencial; o sectarismo étnico; a volubilidade das massas; a mimese grupal; a ideologia interferindo na
assistência; a supressão da democracia; a crítica obtusa; o ensino convertido em doutrina; a bana-
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lização do conceito de ideologia; a idolatria; a alienação; o proselitismo; o radicalismo político; as
organizações radicais enquanto massa de manobra dos assediadores; o fanatismo da multidão;
a ditadura populista; a Era dos Extremos; a lavagem cerebral; o discurso falacioso; o regime do
terror na Revolução Francesa; a seleção da leitura de acordo com princípios ideológicos; o fascínio de grupo; a repressão do regime talibã; a demonização da imprensa; a rede social enquanto
instrumento de guerrilha ideológica; a mídia na condição de partido político; os meios de comunicação enquanto aparelho ideológico; a defesa do corporativismo travestida de boa intenção;
o apedeutismo consciencial; a exploração da pobreza com fins políticos; a troca de partido deixando de lado a coerência ideológica; a criança enquanto massa de manobra; a revolução resultando em morte; a restrição à liberdade; a participação cidadã nas decisões políticas; a queda do
muro de Berlim; a ideologia do melhor para todos; o benefício da dúvida; a autonomia consciencial; a Diplomacia sadia; a pluralidade de opiniões; a democracia pura; a reciclagem ideológica;
a mudança de paradigma; a renovação da consciência; o contraponto nas argumentações; a cosmovisão ideológica; o debate útil nas tertúlias conscienciológicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prática da tenepes;
o estudo das retrovidas; o assédio do mentalsoma; as interprisões grupocármicas; as inspirações
baratrosféricas; a subjugação ao assédio; a conexão com os assediadores extrafísicos; a paracomatose evolutiva; a lavagem paracerebral; os guias amauróticos na condição de mantenedores de holopensenes fossilizados; as transmigrações interplanetárias; a inteligência evolutiva (IE); a cosmovisão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre líderes radicais e guias amauróticos; o sinergismo
política-poder; o sinergismo informação-manipulação; o sinergismo conscin manipuladora–
–conscin manipulada.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à ideologia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando condutas; a necessidade
do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria política; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do porão
consciencial; a teoria da dissonância cognitiva.
Tecnologia: as técnicas da guerrilha; as técnicas das manipulações ideológicas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica da recin; a técnica da
cosmovisão.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico da Politicologia; o voluntariado
conscienciológico voltado para a tarefa do esclarecimento; o voluntário da Paradireitologia;
o voluntariado da antidogmática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Seriexologia; o laboratório da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito do radicalismo político na vida das pessoas; o efeito do marxismo
na academia; o efeito da revolução consciencial na reciclagem pessoal; o efeito negativo do
apego à ideologia, na proéxis; o efeito cumulativo do misoneísmo na seriéxis; o efeito da ideologia nas massas; o efeito do financiamento de guerrilhas e grupos terroristas na Sociedade Civil;
o efeito da falta de cosmovisão nos posicionamentos pessoais; o efeito negativo das retrovidas na
manutenção de automimeses ideológicas; o efeito negativo do comportamento medieval no comportamento atual; a violência enquanto efeito do posicionamento ideológico deslocado.
Neossinapsologia: a necessidade de renovação sináptica; as neossinapses necessárias
para o estudo das retrovidas desencadeando reciclagens.
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Ciclologia: o ciclo patológico das lavagens cerebrais; o ciclo ressoma-dessoma sem
mudanças no holopensene amaurótico.
Enumerologia: a amaurose política; a amaurose religiosa; a amaurose científica;
a amaurose acadêmica; a amaurose étnica; a amaurose esportiva; a amaurose artística.
Binomiologia: o binômio radicalismo-robéxis; o binômio direita-esquerda; o binômio
igualdade-desigualdade; o binômio bem-mal; o binômio admiração-discordância; o binômio jacobinos-girondinos no contexto da Revolução Francesa; a falta do binômio proposição-refutação;
o binômio autengano-heterengano; o binômio fanatismo-dogmatismo; o binômio vulnerabilidade-manipulação.
Interaciologia: a interação assediadores-consréus na manutenção do radicalismo político; a interação negativa entre líderes e liderados.
Crescendologia: o crescendo lavagem cerebral–genuflexão; o crescendo inflexibilidade
cognitiva–comportamento radical; o crescendo paixão–obsessão na defesa de ideias; o crescendo
autocracia-ditadura; o crescendo marxismo-leninismo; o crescendo nazismo-hitlerismo.
Trinomiologia: o trinômio política-poder-prestígio.
Polinomiologia: o polinômio egocentrismo-monoideísmo-bairrismo-antiuniversalismo.
Antagonismologia: o antagonismo ditadura / revolução; o antagonismo busca cosmoética da mudança política / práticas anticosmoéticas; o antagonismo justiça / injustiça.
Paradoxologia: o paradoxo das democracias autoritárias; o paradoxo da guerra santa;
o paradoxo do voluntariado em prol da violência; o paradoxo da busca do bem comum com bases em posturas bélicas; o paradoxo ínsito do esquerdista “caviar”; o paradoxo da fé absoluta
na razão.
Politicologia: a genuflexocracia; a autocracia; a populocracia; a teocracia; a idolocracia; a baionetocracia; a gurucracia; a assediocracia; a ausência da discernimentocracia.
Legislogia: a necessidade de aplicar a lei do autodiscernimento.
Filiologia: a necessidade da neofilia; a urgência da recexofilia; a idolofilia.
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da autovitimização; a síndrome da
apriorismose; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da distorção da realidade.
Maniologia: a nosomania; a flagelomania; a idolomania.
Mitologia: a ideologia enquanto mito; o mito da igualdade social; o mito do salvador
da pátria; o mito salvacionista da revolução; o mito da revolução do proletariado.
Holotecologia: a ideoteca; a politicoteca; a conflitoteca; a psicossomatoteca; a agrilhoteca; a apriorismoteca; a belicosoteca; a mesmeticoteca.
Interdisciplinologia: a Politicologia; a Parassociologia; a Paradireitologia; a Sociologia;
a Descrenciologia; a Discernimentologia; a Interprisiologia; a Mimeticologia; a Cosmoeticologia;
a Enganologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a consréu ressomada; a conscin fanática;
a consbel; a conscin lavada cerebralmente.
Masculinologia: o homem bomba; o agitador; o ideólogo; o conscienciólogo; o reeducador; o reciclante existencial; o doutrinador; o tenepessista; o maxidissidente ideológico; o sectarista; o fanático religioso; o voluntário bélico; o guia amaurótico; o xenófobo; o racista; o ditador;
o caudilho; o neonazista; o black bloc; o patrulheiro ideológico; o médico guerrilheiro Ernesto
“Che” Guevara (1928–1967); o ditador nazista Adolf Hitler (1889–1945).
Femininologia: a mulher bomba; a agitadora; a ideóloga; a consciencióloga; a reeducadora; a reciclante existencial; a doutrinadora; a tenepessista; a maxidissidente ideológica; a sectarista; a fanática religiosa; a voluntária bélica; a guia amaurótica; a xenófoba; a racista; a ditadora;
a caudilha; a neonazista; a black bloc; a patrulheira ideológica.
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Hominologia: o Homo sapiens ideologicus; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens
anachronicus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens
credulus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens dogmaticus;
o Homo sapiens acriticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: amaurose ideológica moderada = a defesa do cerceamento da liberdade
da imprensa; amaurose ideológica radical = a defesa do uso da violência para conquistar o poder
político.
Culturologia: a cultura política; a cultura do contra, sem argumentos e calcada no emocionalismo; a cultura belicista; a cultura do tradicionalismo.
Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 20 teorias e doutrinas relacionadas à amaurose ideológica evidenciadoras dos princípios do fanatismo, coerção à liberdade de expressão e à democracia:
01. Absolutismo: exercício do poder sem normas de ordem jurídica positiva (legibussolutus), prevalecendo a vontade do soberano.
02. Autoritarismo: concentração do poder de modo anormal e abusivo pela autoridade
pública.
03. Carolismo: paixão por ideia ou religião, ao modo de fanatismo.
04. Castrismo: sistema econômico-político socialista implantado em Cuba, por Fidel
Castro (1926–), com viés antiimperialista.
05. Chavismo: ideologia de esquerda embasada nas ideias do presidente venezuelano
Hugo Chavez (1954–2013).
06. Fascismo: doutrina política autoritária, anticomunista e antiparlamentar.
07. Franquismo: regime político espanhol praticado na Espanha durante a ditadura do
general Francisco Franco Bahamonde (1892–1975).
08. Getulismo: sistema de governo implantado por Getúlio Vargas (1882–1954) no
Brasil, fundamentado no trabalhismo aprisionador.
09. Imperialismo: política de expansão mediante o domínio territorial, cultural e econômico epicentrada por certas nações sobre outras.
10. Jacobinismo: sectarismo revolucionário marcado por violência renitente. Termo
cunhado à época da Revolução Francesa em 1789.
11. Macarthismo: prática política sectarista, inspirada no movimento dirigido por Joseph Raymond McCarthy (1908–1957), nos Estados Unidos. Refere-se a atitude anticomunista
absoluta.
12. Maoísmo: concepção alternativa do movimento operário ocidental e do movimento
comunista internacional ligado ao partido comunista soviético.
13. Marxismo: conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais elaboradas inicialmente por Karl Marx (1818–1883) e Friedrich Engels (1820–1895), mais tarde desenvolvidas por outros seguidores.
14. Nazismo: ideologia do Partido Nazista da Alemanha calcada no racismo, anticomunismo e totalitarismo.
15. Racismo: uso político de resultados aparentemente científicos para levar à crença
da superioridade de raças.
16. Salazarismo: regime autoritário implantado em Portugal no governo de António de
Oliveira Salazar (1889–1970).
17. Stalinismo: período no qual o poder comunista se consolida na União Soviética
sob o comando de Josef Stalin (1878–1953). Representou luta contra os reais ou supostos inimigos do Socialismo.
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18. Terrorismo: uso da violência, seja física ou psicológica, a fim de disseminar o medo, o terror e coagir a população tendo em vista, geralmente, objetivos políticos.
19. Totalitarismo: regime político no qual o estado monopoliza todos os poderes e usa
técnicas de propaganda para ganhar sustentação das massas.
20. Vandalismo: destruição de artefatos culturais enquanto símbolo de ódio ao passado
e presente.
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 amaurose ideológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
03. Ativismo: Parapoliticologia; Neutro.
04. Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
05. Confronto sociológico: Parassociologia; Neutro.
06. Conscin manipuladora: Parapatologia; Nosográfico.
07. Ditadura eleitoreira: Antipoliticologia; Nosográfico.
08. Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
09. Holopensene monobloco: Parapatologia; Nosográfico.
10. Macarthismo: Politicologia; Nosográfico.
11. Militância política: Antipoliticologia; Nosográfico.
12. Pensenidade partidária: Autopensenologia; Nosográfico.
13. Poder ideológico: Autocogniciologia; Neutro.
14. Segredo político: Politicologia; Neutro.
15. Vaguidão ideológica: Etologia; Nosográfico.

A AMAUROSE IDEOLÓGICA PROCRASTINA A EVOLUÇÃO
E GERA O AGRILHOAMENTO INTERCONSCIENCIAL COM
ATITUDES DISSONANTES DO HOLOPENSENE INTERASSISTENCIAL ÍNSITO ÀS RECICLAGENS COSMOÉTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, manifesta episódios de amaurose ideológica em
alguns momentos da vida atual? Em caso afirmativo, já parou para refletir e superar tal postura
anacrônica?
Bibliografia Específica:
1. Arendt, Hannah; Origens do Totalitarismo: Anti-semitismo, Imperialismo, Totalitarismo (The Origins of
the Totalitarism); revisores Vera Lúcia de Freitas; & Otacílio Nunes Jr.; trad. Roberto Raposo; 562 p.; 3 partes; 13 caps.;
1 blog; 5 citações; 12 enus.; 1 website; 1.018 notas; 771 refs.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.; 9ª reimp.; Companhia das Letras;
São Paulo, SP; 2011; páginas 32, 274, 355, 358, 362 e 376.
2. Bobbio, Noberto; Matteucci, Nicola; & Pasquino, Gianfranco; Dicionário de Política (Dizionario di Politica); pref. Fernando Henrique Cardoso; revisores João Ferreira; & Luís Guerreiro Pinto Cascais; trad. João Ferreira;
2 Vols.; VII + 1.318 p.; 2 E-mails; glos. 327 termos; 1 website; 2.000 refs.; alf.; 25 x 17,5 x 4,5 cm; br.; 5ª Ed.; Editora
Universidade de Brasília; Brasília, DF; 2004; páginas 1 a 7, 151 a 155, 464 a 475, 525 a 528, 611 a 621, 738 a 743, 1.059
a 1.062 e 1.247 a 1.259.
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AMBIÇÃO AUTORAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ambição autoral é a aspiração ou pretensão evolutiva de a conscin, homem ou mulher, desejar alcançar a condição do autorado de artigos, verbetes e livros sob o paradigma da Conscienciologia, planejando metas exequíveis à consecução e acabativa das produções
gesconológicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo ambição vem do idioma Latim, ambitio, “ação de cercar; rodear; solicitação; manejo; lisonja; adulação; fausto; ostentação; elevada condição”. Surgiu no Século XIII. O termo autoral deriva também do idioma Latim, auctor, “produtor; gerador; fundador;
inventor; escritor; preceptor”. Apareceu no mesmo Século XIII.
Sinonimologia: 1. Anseio gesconológico. 2. Aspiração autoral.
Neologia. As duas expressões compostas miniambição autoral e maxiambição autoral
são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Desambição autoral. 2. Ambição carreirista.
Estrangeirismologia: o Pesquisarium; o Grafopensenarium; o Gesconarium; a prática
diária da escrita fundamentada no preceito nulla dies sine linea; a perseverança e o continuísmo
na escrita, no matter what, levando ao completismo gesconológico; o desideratum em tornar-se
autor conscienciológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autexpressão e a publicação grafopensênica tarística.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Existem ambições
inimagináveis.
Ortopensatologia: – “Ambição. A ambição define o pouco, o muito e o suficiente”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autorado conscienciológico; o materpensene
autoral; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o holopensene grafogênico; a autodeterminação ortografopensênica; os esforços autopensênicos conscienciográficos; a avaliação do nível de prioridade grafopensênica.
Fatologia: a ambição autoral; a pretensão de produção na escrita conscienciológica;
o propósito firme e decidido em gerar textos assistenciais; o intuito de esclarecer por intermédio
de gescons; o desejo de compartilhar as experiências pessoais evolutivas; o objetivo de investir no
desenvolvimento da tares através da palavra escrita; a meta de priorizar a escrita interassistencial;
a definição da finalidade da obra e do público-alvo assistencial; a clareza no “por que, para que
e para quem” referente ao autorado conscienciológico; o anelo cosmoético em fazer parte do rol
de escritores tarísticos; o setor “A” do Tertuliarium destinado aos autores no Círculo Mentalsomático, instigando os autorandos; o escrutínio constante nas anotações pessoais com o ensejo de
publicação dos achados pesquisísticos; a cláusula pétrea proexológica voltada à escrita; as táticas,
métodos e estratégias utilizadas para a consecução do projeto gráfico; a escolha do tema prioritário a ser escrito; a autorganização para elaboração da gescon gráfica; a decisão de iniciar o projeto; o ponto de partida da gescon; a determinação na manutenção da produtividade; o empenho
até alcançar a acabativa; o interesse no aperfeiçoamento do texto escrito; a volição na melhoria da
estilística gráfica; a vontade inquebrantável superando os travões na escrita; o desígnio de assistir
cosmoeticamente os leitores da obra; o Programa Verbetografia da Associação Internacional de
Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); o curso Imersão na Escrita da
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União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); as publicações da Associação Internacional EDITARES.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal relacionada à escrita conscienciológica; a preparação do intermissivista durante o Curso Intermissivo (CI) para ser escritor na próxima vida intrafísica; o desenvolvimento do parapsiquismo favorecendo a escrita; a predisposição à captação de ideias extrafísicas;
o papel do tenepessismo na produção de gescons; a pangrafia; o autorrevezamento multiexistencial; o parafato de o livro continuar assistindo após a dessoma do autor; a colheita intermissiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–intenção cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo objetivos pessoais–objetivos proexológicos–objetivos maxiproexológicos; o sinergismo dos aportes existenciais pró-autorado.
Principiologia: o princípio da tares; o princípio da responsabilidade; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à escrita pessoal.
Teoriologia: a teoria da Retribuiciologia.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; as grafotécnicas conscienciológicas; a técnica de
escrever assessorado pelos especialistas da União Internacional de Escritores da Conscienciologia; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica de ler anotando; a técnica das 3 cadeiras;
a Paratecnologia Interassistencial.
Voluntariologia: o autorado do voluntário da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores Conscienciológicos; o Colégio Invisível
dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas;
o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da
Comunicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito da Retribuiciologia através das publicações tarísticas; o efeito alavancador da grafopensenidade assistencial na evolução; os efeitos da escrita conscienciológica
na recomposição grupocármica.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo exercício contínuo da escrita; as paraneossinapses adquiridas no Curso Intermissivo predispondo o autor à escrita conscienciológica.
Ciclologia: o ciclo de neoideias conscienciológicas; o ciclo iniciativa-manutenção-acabativa; o ciclo sementeira intrafísica–colheita intrafísica–colheita intermissiva; os verbetes da
Enciclopédia da Conscienciologia fomentando o ciclo de neoideias para o tema do livro.
Enumerologia: a intenção autoral com a pretensão de evoluir; a pretensão autoral com
o propósito de assistir; o propósito autoral com o desiderato de ajudar; o desiderato autoral com
a finalidade de reciclar; a finalidade autoral com o intento de elucidar; o intento autoral com
o desígnio de auxiliar; o desígnio autoral com o fim de esclarecer.
Binomiologia: o binômio autorando-autor; o binômio autor-leitor; o binômio autor-amparador; o binômio conteúdo-forma; o binômio obra redigida–obra publicada; o binômio inspiração-transpiração.
Interaciologia: a interação pesquisa-escrita; a interação singularidade estilística–identificabilidade autoral.
Crescendologia: o crescendo completismos diários–completismos mensais–completismos anuais–completismo existencial.
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Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio redaciológico coesãoclareza-concisão; o trinômio escritor–escritos–público-leitor da Conscienciologia.
Polinomiologia: o polinômio ideia-vontade-decisão-escrita-publicação; o polinômio
ler-escrever-revisar-publicar.
Antagonismologia: o antagonismo escritor engavetador / escritor publicador; o antagonismo escrita taconística / escrita tarística; o antagonismo coragem de escrever / medo de escrever; o antagonismo detalhismo / perfeccionismo.
Paradoxologia: o paradoxo de a escrita conscienciológica assistir primeiro ao próprio
escritor.
Politicologia: a política do autorado conscienciológico; a política de cessão dos direitos
autorais; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a bibliocracia; a leiturocracia;
a cognocracia.
Legislogia: a lei da retribuição dos aportes recebidos; a lei do maior esforço intelectual.
Filiologia: a grafofilia; a comunicofilia; a bibliofilia; a proexofilia; a leiturofilia; a pesquisofilia; a mentalsomatofilia; a gesconofilia; a organizaciofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a gesconofobia; a assistenciofobia; a neofobia; a grafofobia; a literofobia;
a argumentofobia; a bibliofobia.
Sindromologia: a síndrome da despriorização; a síndrome da inércia grafopensênica.
Maniologia: a mania de perfeição; a mania de não anotar as vivências.
Mitologia: o mito do “dom” para a escrita; o mito da inspiração sem transpiração.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a proexoteca; a grafopensenoteca; a assistencioteca; a lexicoteca; a linguisticoteca; a pesquisoteca; a intermissioteca; a ideoteca; a intelectoteca;
a argumentoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autoradologia; a Estilística; a Conformaticologia; a Conscienciografologia; a Grafopensenologia; a Comunicologia;
a Gesconologia; a Redaciologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autorando; o neoverbetógrafo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autoranda; a neoverbetógrafa; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
communicator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens inte-
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llectualis; o Homo sapiens neologus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniambição autoral = a pretensão de produção de artigo conscienciológico; maxiambição autoral = o anseio na escrita de tratado sobre tema de autopesquisa.
Culturologia: a cultura da valorização da escrita lúcida; a cultura da priorização grafopensênica.
Autoradologia. Dentre os autesforços da conscin interessada no desenvolvimento e publicação da escrita pessoal, a motivação para alcançar o autorado tarístico pode fundamentar-se
em diversas razões, por exemplo, as 7 listadas abaixo, em ordem alfabética das respectivas especialidades:
1. Autoproexologia: a condição de o renascimento da conscin proexista predispor
à consecução da redação e publicação de gescons.
2. Enciclopediologia: a condição de a inclusão enquanto coautor na Enciclopédia da
Conscienciologia ser megaoportunidade para o cumprimento da proéxis grupal.
3. Evoluciologia: a condição de a aplicação da técnica do autorrevezamento multiexistencial dinamizar a evolução seriexológica da consciência.
4. Farturologia: a condição da evitação do desperdício consciencial, face à existência
de inúmeros recursos, servir de aporte para a escrita de obras assistenciais.
5. Intermissiologia: a condição de a preparação prévia durante o Curso Intermissivo facilitar à conscin ser escritora na próxima vida intrafísica.
6. Mentalsomatologia: a condição de a priorização do mentalsoma poder levar à perquirição de ideias originais ou neoverpons.
7. Taristicologia: a condição de a comunicação escrita auxiliar na exposição e divulgação dos constructos da tarefa do esclarecimento (tares).
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 ambição autoral, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ambição cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Automotivação autoral: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Automotivação verbetográfica: Comunicologia; Homeostático.
04. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
06. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
08. Escrita conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Gescon: Proexologia; Homeostático.
10. Livro conscienciológico: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Meta autevolutiva: Autoproexologia; Homeostático.
12. Pertinência evolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
13. Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.
14. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
15. Trafor da escrita: Traforologia; Homeostático.
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NO ÂMBITO DA CONSCIENCIOLOGIA, A AMBIÇÃO
AUTORAL É CONDIÇÃO PRIORITÁRIA E INTELIGENTE
VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA DINÂMICA SERIEXOLÓGICA DO AUTORREVEZAMENTO MULTIEXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe na grafopensenidade cosmoética com
o intuito de assistir evolutivamente os compassageiros evolutivos? Possui a intenção de compor
biblioteca pessoal com os próprios artigos, verbetes e livros publicados?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Júlio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary
Salles; revisores Gisélle Razera; et. al; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia;
1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2014; páginas 101 a 157.
2. Mendonça, Julieta; Manual do Texto Dissertativo: Modo de Escrita da Redação Científica; revisoras
Cathia Caporali; et al.; 218 p.; 4 seções; 14 caps.; 19 E-mails; 124 enus.; 3 esquemas; 23 exemplos; 26 exercícios; 1 foto;
1 microbiografia; 19 websites; miniglos. 23 termos; 62 refs.; 24 x 17 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2011; páginas 21 a 203.
3. Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de
Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 168 a 174.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 209, 210, 418, 640
e 714.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 73 e 233.
5. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções; 150
caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesa; 1 foto; 60 locuções
do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes; 60
tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 cm; br.;
2a Ed. Rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2002; páginas 37 a 204.
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AMBIÇÃO COSMOÉTICA
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ambição cosmoética é a aspiração ou pretensão evolutiva de a consciência lúcida, intra ou extrafísica, buscar autoconhecimento, renovação, progresso ou sucesso nos
projetos e autempreendimentos interassistenciais, elaborando planejamento de metas exequíveis
e empregando a autodeterminação javalínica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra ambição provém do idioma Latim, ambitio, “ação de cercar; rodear; solicitação; manejo; lisonja; adulação; fausto; ostentação; elevada condição”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição cosmo procede do idioma Grego, cosmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética vem
do idioma Latim, ethica, “Ética; Moral Natural; parte da Filosofia que estuda a Moral”, e este do
idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Anelo cosmoético. 2. Anseio cosmoético. 3. Aspiração cosmoética;
pretensão cosmoética. 4. Ambição evoluciológica. 5. Ideal evolutivo.
Neologia. As 4 expressões compostas ambição cosmoética, ambição cosmoética egocármica, ambição cosmoética grupocármica e ambição cosmoética policármica são neologismos
técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Desambição anticosmoética 2. Cobiça insaciável; cupidez antievolutiva; ganância anticosmoética. 3. Ambição materialista.
Estrangeirismologia: o voracious appetite qualificado; o upgrade evolutivo; a construção do strong profile evolutivo; a eliminação do Megamaya; a avant-garde consciencial; o loc interno; o lema de non perdere la tramontana.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmoeticologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Qualifiquemos as
ambições.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da insaciabilidade evolutiva cosmoética; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
a pressão holopensênica estimulante dos ambientes mentaissomáticos.
Fatologia: a ambição cosmoética; a aspiração ao autoconhecimento; o anseio veemente
pelas recins; a aspiração mentalsomática; o ideal evolutivo; o resgate conteudístico do vocábulo
ambição; a ganância; as aspirações miméticas; o expurgo das lavagens cerebrais e catequeses
político-religiosas; a saída da acomodação na zona de conforto; o distanciamento das aspirações
imaturas; a racionalidade como primoprioridade; a busca de autodesafios cosmoéticos; a autoconfiança; a recéxis; a recin; as metas evolutivas; o voluntariado; a interassistencialidade; o gerenciamento financeiro; o desenvolvimento da força presencial necessária às realizações; as conquistas
evolutiva sadias; a escolha pelo sucesso evolutivo; a docência conscienciológica; a proéxis; a gescon tarística; o empreendedorismo evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso Intermissivo (CI); a inteligência evolutiva (IE).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo coragem evolutiva–renúncia cosmoética; o sinergismo
autopredisposição à reciclagem–predisposição assistencial dos amparadores; o sinergismo vontade-intenção-realização; o sinergismo vontade inquebrantável–intenção cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo objetivos pessoais–objetivos proexológicos–objetivos maxiproexológicos; o sinergismo autevolutivo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o sinergismo
homeostático do holossoma organizado.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da evolução consciencial;
o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: a composição e implementação do código pessoal da Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Recexologia; a teoria da
evolução consciencial por meio dos autesforços; a autorresponsabilidade interconsciencial despertada no entendimento da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica do conscienciograma; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da
Consciencioterapia.
Voluntariologia: o engajamento no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio
Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito da racionalidade na cosmovisão pessoal; o efeito do Curso Intermissivo na predisposição à reciclagem; o efeito desassediador do aprofundamento cognitivo;
o efeito da proatividade evolutiva na assunção e aplicação dos trafores na interassistencialidade;
os efeitos profiláticos da vida equilibrada; o efeito halo do entusiasmo pelas realizações; o efeito
da ausência de interação congelando o desenvolvimento pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses da recin; a renovação das sinapses após cada realização; as neossinapses e paraneossinapses construídas interativamente.
Ciclologia: o ciclo da autoinvestigação árdua, permanente, no aqui-agora multidimensional; o ciclo comatoso da inatividade; o ciclo de reeducação das condutas pessoais; o ciclo
multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a ambição de autoconhecer-se; a ambição de ter domínio energético;
a ambição de ter comunicabilidade evoluída; a ambição de ter parapsiquismo sadio; a ambição de
ter força presencial; a ambição de realizar tares; a ambição de evoluir.
Binomiologia: o binômio idealização-realização; o binômio decisão-ação; o binômio
escolhas assertivas–dinamização evolutiva; o binômio cosmoeticidade–ganho evolutivo; o binômio profissão-proéxis; o binômio cobiça–insatisfação crônica; o binômio autoconfiança-autoliderança; o binômio prospectiva-profilaxia; o binômio projeção consciente lúcida–desilusão
mnemônica; o binômio autestima–coragem consciencial; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis;
o binômio autodiscernimento-autorganização; o binômio priorizações–ações específicas.
Interaciologia: a interação neovalores evolutivos–neopadrões de conduta cosmoética;
a interação entre teoria e prática; a interação minipeça lúcida–maximecanismo assistencial;
a interação automotivação–rendimento maior; a interação ser diferente–fazer diferente.
Crescendologia: o crescendo de realizações rumo ao compléxis; o crescendo evolutivo
humano consciênçula-Serenão; o crescendo do autodiscernimento de vida em vida intrafísica;
o crescendo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo automimese dispensável–recéxis–recin–reciclogenia; o crescendo das ortopensenizações atuando na superação dos esquemas mentais ultrapassados; o crescendo visionarismo-paraprospectiva; o crescendo planejamento-organização-consecução.
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Trinomiologia: o trinômio autanálise repetida–autocompreensão–autoconfiança; o trinômio princípios evolutivos–valores extrafísicos–metas proexológicas; o trinômio autocosmoeticidade-autocoerência-autoincorruptibilidade; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio
evolutividade–economicidade cosmoética–autopromoção evolutiva; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização.
Polinomiologia: o polinômio planejamento-projeto-consecução-materialização; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio Curso Intermissivo–ressoma proativa–autempreendimento–assistencialidade–evolução planificada.
Antagonismologia: o antagonismo assedialidade / cosmoética; o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo vida autodirecionada / pasmaceira evolutiva; o antagonismo
distinção extrafísica / fama intrafísica; o antagonismo paraperceptibilidade / materialidade;
o antagonismo conduta-padrão vulgar / conduta-exceção evolutiva; o antagonismo foco no lucro
/ foco na proéxis; o antagonismo dogmatismo religioso / autopesquisa conscienciológica; o antagonismo manipulações interconscienciais / respeito aos direitos conscienciais.
Paradoxologia: o paradoxo contrafluxo social–fluxo cósmico; o paradoxo de o ganho
poder ser a perda.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a meritocracia; a discernimentocracia; a verbaciocracia; a projeciocracia.
Legislogia: a lei do retorno dos investimentos evolutivos; a lei do maior esforço.
Filiologia: a autanaliticofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a aspiração pela cosmoeticofilia;
a interassistenciofilia; a priorofilia; a criticofilia.
Fobiologia: a superação da decidofobia; a transposição da criticofobia; o sobrepujamento da reciclofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da insegurança; a profilaxia da síndrome do
poder temporal; a evitação da síndrome de burnout; o combate à síndrome da dispersão consciencial; a prevenção da síndrome do ostracismo; a superação da síndrome da mediocrização.
Maniologia: a profilaxia à megalomania; o combate à fracassomania.
Mitologia: a demolição dos mitos milenares através da autovivência da racionalidade
cosmoética; o mito do destino traçado por Deus.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a mentalsomatoteca; a conscienciometroteca; a parapsicoteca; a prioroteca; recexoteca; a proexoteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a determinoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Priorologia; a Conscienciometrologia; a Interassistenciologia; a Projeciologia; a Recexologia; a Bioenergeticologia; a Gesconologia; a Prospectivologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin automotivada; a personalidade forte; a conscin resoluta; a conscin líder;
a equipe.
Masculinologia: o intermissivista; o autempreendedor; o proexista; o corajoso; o pré-serenão vulgar; o alpinista social; o autodecisor; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon
lúcido; o conscienciômetra; o voluntário; o tertuliano; o homem de ação; o evoluciente.
Femininologia: a intermissivista; a autempreendedora; a proexista; a corajosa; a pré-serenona vulgar; a alpinista social; a autodecisora; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a conscienciômetra; a voluntária; a tertuliana; a mulher de ação; a evoluciente.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens proexologus; o Homo
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sapiens projectius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens imprehensor; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: ambição cosmoética egocármica = a aspiração determinada em pesquisar e trabalhar os próprios traços intraconscienciais, visando a expansão das interações com
outras conscins; ambição cosmoética grupocármica = a aspiração de entrosamento no voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica, visando atuação empenhada na consecução de maxiproéxis grupal; ambição cosmoética policármica = a aspiração de publicar gestação consciencial
tarística.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Priorologia Evolutiva;
a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Proexologia; a cultura da Mentalsomatologia;
a cultura da Conscienciometrologia; a cultura da Autocosmoeticologia; as culturas neofóbicas;
a cultura da escrita tarística; a cultura da recin ininterrupta.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis em ordem alfabética, 10 características intraconscienciais facilitadoras e / ou impulsionadoras da conscin, homem ou mulher,
com ambição cosmoética, rumo às metas evolutivas:
01. Autoliderança sadia.
02. Automotivação interassistencial.
03. Cosmoeticidade.
04. Criticidade.
05. Determinação focada.
06. Interesse no autoconhecimento.
07. Parapsiquismo sadio.
08. Prioridade evolutiva.
09. Racionalidade.
10. Resiliência.
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 ambição cosmoética, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
05. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
06. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Candidatura evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
09. Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
10. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
11. Meta autevolutiva: Autoproexologia; Homeostático.
12. Pertinência evolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
13. Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.
14. Preponderância da Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Vácuo cosmoético: Cosmoeticologia; Nosográfico.
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À LUZ DA DISCERNIMENTOLOGIA, A AMBIÇÃO COSMOÉTICA, FORÇA MOTRIZ DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA, É CAPAZ DE DINAMIZAR AS MANIFESTAÇÕES CONSCIENCIAIS
NA SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS RUMO AO COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui ambições cosmoéticas e evolutivas? Já refletiu sobre a melhor maneira de colocá-las em prática?
M. L. N.
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AMBIGUIDADE NECESSÁRIA
(ASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ambiguidade necessária é a característica ou condição da tares personalizada, passível de ser interpretada pelos desavisados como dúbia, obscura e arbitrária, mediante
a qual o assistente trata de modo diferenciado os assistidos, mesmo sendo os contextos aparentemente semelhantes, em respeito à carência prioritária, à cognição e ao nível evolutivo de cada
conscin no momento da beneficência, de acordo com a lógica multidimensional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo ambíguo procede do idioma Latim, ambiguus, “que tem 2 sentidos; equívoco; duvidoso”. Apareceu no Século XVI. A palavra necessidade vem do idioma Latim, necessitas, “necessidade; constrangimento; obrigação; destino; fatalidade; extrema pobreza;
circunstância crítica; doença; apuro”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Ambiguidade inevitável. 02. Ambiguidade indispensável. 03. Ambiguidade imprescindível. 04. Ambiguidade indeclinável. 05. Ambiguidade útil. 06. Ambiguidade essencial. 07. Ambiguidade pensada. 08. Ambiguidade pró-tares. 09. Ambiguidade pró-assistência. 10. Ambiguidade cosmoética.
Neologia. As 3 expressões compostas ambiguidade necessária, miniambiguidade necessária e maxiambiguidade necessária são neologismos técnicos da Assistenciologia.
Antonimologia: 01. Ambiguidade desnecessária. 02. Ambiguidade vã. 03. Ambiguidade dispensável. 04. Ambiguidade evitável. 05. Ambiguidade antitarística. 06. Coerência antiassistencial. 07. Equívoco antiassistencial. 08. Imprecisão pseudassistencial. 09. Contradição
antiassistencial. 10. Ambivalência intencional; bifrontismo.
Estrangeirismologia: o modus faciendi da tares; a assistência eficiente sub specie aeternitatis conquistada a partir da tares sub specie momenti.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência assistencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular complementar ao tema: – Exatidão:
ambiguidade mínima.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Cosmoética. A ambiguidade permeia o Cosmos. O bifrontismo permeia os microuniversos intraconscienciais em evolução. Somente a Cosmoética é suficientemente capaz de fazer
o ponteiro consciencial de cada personalidade funcionar corretamente. Tais princípios não devem, com lógica, ser esquecidos neste contexto. A Homeostática, até certo ponto, deriva, como
fruto direto, da Cosmoética”.
2. “Tampa. No trabalho interassistencial não se pode levantar, atabalhoadamente,
a tampa das lembranças das vidas pretéritas das pessoas em geral. Nada adianta mostrar que determinada pessoa sabe das coisas mais sutis se o resultado for negativo. Devemos atentar para
o saldo funcional, evolutivo, de nossos atos, dos fatos e das coisas”.
3. “Tares. O melhor é esclarecer sempre, não importando se a pessoa vai nos entender
logo de início. A questão relevante é fazermos a nossa parte na interassistencialidade”.
Filosofia: o Realismo; o Antiabsolutismo; o Otimismo; o Traforismo; o Calculismo Cosmoético; o Universalismo; o Megafraternismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da percuciência assistencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; a flexibilidade pensênica; o holopensene da adaptabilidade tarística.
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Fatologia: a ambiguidade necessária; a dosagem da tares; a observância da gradação
evolutiva; a adaptação tarística ao assistido; a evitação do estupro evolutivo; a sutileza da assistencialidade; a franqueza na medida da compreensão do assistido; a assistência personalizada;
o fato de a consciência variar ao infinito; a percepção real da necessidade do assistido; a capacidade de absorção da tares; os aportes proexológicos; as escolhas bem sucedidas do assistido a partir
da tares do assistente; o ato de sopesar a informação evitando o resultado negativo para o assistido; a eliminação de ambiguidades desnecessárias geradoras de equívocos, malentendidos e desinformação; a tênue fronteira entre o emprego pelo assistente da ambiguidade necessária e a pusilanimidade; a autoincorruptibilidade do assistente; a impossibilidade da eliminação completa, por
parte da conscin vulgar, da imprecisão, da ambiguidade e da contradição; as ambiguidades do
Cosmos; a vivência consciencial integrada ao Cosmos; a necessidade das concessões recíprocas
entre as pessoas; a Diplomacia Cosmoética; a maturidade advinda da coexistência pacífica com as
ambiguidades inevitáveis na vida intrafísica; a assunção das autorresponsabilidades assistenciais;
o autodesassédio; o trabalho pessoal do assistente para ampliar as posturas cosmoéticas.
Parafatologia: a teática do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal; o estado de minipeça lúcida do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o reflexo do esbregue no Curso Intermissivo (CI) na assistência realista; a heterorretrocognição favorecendo o acerto na dosagem tarística; o conscienciês eliminando a ambiguidade na comunicação; a assistência parapsíquica da Multidimensiologia; a vivência dupla (intra
e extrafísico) da multidimensionalidade lúcida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo discernimento cosmoético–cognição útil; o sinergismo
maturidade consciencial–inteligência evolutiva (IE)–construtividade cosmoética; o sinergismo
palavras esclarecedoras–energias empáticas; o sinergismo afetividade-parapsiquismo-mentalsomaticidade.
Principiologia: os princípios da Cosmoeticologia; o princípio de, sempre quando possível, falar a verdade; o princípio de o limite da assistencialidade da tares ser o acumpliciamento
patológico; o princípio pessoal da evitação da ambiguidade nas intercomunicações; o princípio
cosmoético “aconteça o melhor para todos”; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando o acerto na assistência.
Teoriologia: a teoria da singularidade consciencial; a teoria da isca lúcida com objetivos assistenciais; a teoria da evolutividade continuada.
Tecnologia: a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica do acoplamento áurico
diagnóstico; a técnica do anonimato assistencial; a técnica da tenepes; a técnica do arco voltaico
craniochacral objetivando o despertamento maior da holomemória; a técnica de acolhimento do
heteroconscienciograma; a técnica de receitar a leitura de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
Voluntariologia: o voluntariado da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito da mutualidade interassistencial; os efeitos da verdade relativa de
ponta; o efeito da assistência personalizada na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do assistido.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade; as parassinapses interassistenciais.
Ciclologia: o ciclo recebimento-retribuição; o ciclo assistido-assistente.
Enumerologia: a necessidade cosmoética da ambiguidade; a necessidade paradireitológica da ambiguidade; a necessidade precisa da ambiguidade; a necessidade causal da ambiguidade; a necessidade lúcida da ambiguidade; a necessidade pontual da ambiguidade; a necessidade
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gradual da ambiguidade. O vocabulário adequado ao assistido; o conteúdo adequado ao assistido; a contextualização adequada ao assistido; o momento adequado ao assistido; a argumentação adequada ao assistido; a empatia adequada ao assistido; a força presencial adequada ao assistido.
Binomiologia: o binômio ambiguidade-coerência; o binômio autoconsciencialidade atual–autopensenidade pretérita; a ambiguidade cosmoética da união inteligente dos contrários no
binômio admiração-discordância; o binômio mentiras brancas–concessões; o binômio concessões seletivas–ambiguidades não corruptoras próprios da Cosmoeticologia; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio minipeça-maximecanismo.
Interaciologia: a interação lucidez-discernimento; a interação assistente-assistido.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo diplomacia sociosa–diplomacia
tarística; o crescendo dos patamares evolutivos das consciências.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-determinação; o trinômio (trio)
amparador extrafísico–assistente humano–assistido.
Polinomiologia: o polinômio ambiguidade-interpretações-debates-consenso; o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento.
Antagonismologia: o antagonismo ambiguidade necessária / acumpliciamento antiassistencial; o antagonismo ambiguidade necessária / ambiguidade espúria (murismo); o antagonismo entusiasmo taconístico / tecnicidade tarística; o antagonismo conduta padrão / conduta
exceção; o antagonismo prolixidade / objetividade; o antagonismo argumentos subnivelados / argumentos apropriados; o antagonismo complexificação / simplificação.
Paradoxologia: o paradoxo de a megaexplicitação cosmoética poder lançar mão do
emprego da ambiguidade necessária; o paradoxo de quanto mais a conscin for coerente maior
possibilidade tem de saber aplicar a ambiguidade necessária; o paradoxo de a coerência da heterocrítica estar embasada na autocrítica; o paradoxo de o emprego da ambiguidade necessária
exigir da conscin alto grau de objetividade cosmoética; o paradoxo de a ambiguidade necessária
possibilitar assistência precisa; o paradoxo de o bom emprego da ambiguidade necessária poder
favorecer o assistido a ultrapassar a vida moral ambígua; o paradoxo da máxima compreensão
manifestada por meio da omissão superavitária gerando a incompreensão alheia.
Politicologia: a democracia; a meritocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia;
a evoluciocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da gradação evolutiva; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei
da empatia; a lei da ação e reação; a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade;
a consciência versada nas leis da Paradireitologia; a lei de causação cosmoética.
Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a comunicofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a interassistencioteca; a evolucioteca; a convivioteca; a energossomatoteca; a cosmoeticoteca; a prioroteca; a terapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Ambiguidadiologia; a Autodiscernimentologia; a Criteriologia; a Parapercepciologia; a Conviviologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapeuticologia; a Paracogniciologia; a Argumentologia; a Paradiplomacia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência assistente.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens autocohaerens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
taristicus; o Homo sapiens teaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniambiguidade necessária = aquela envolvendo esclarecimento de cunho intrafísico, ao modo de narrativa de fato ocorrido adaptada para criança ou adulto; maxiambiguidade necessária = aquela envolvendo esclarecimento de cunho extrafísico, ao modo de narrativa de parafato em dosagem a depender da maturidade do assistido.
Culturologia: a cultura da Paradireitologia.
Conscienciograma. Para a conscin interessada na Conscienciometrologia, ressalta-se
a folha de avaliação 73 do livro Conscienciograma, na qual se estuda a variável coerência (atributo intrapsíquico da personalidade, pertencente ao conjunto das variáveis secundárias do ego), sob
o aspecto da responsabilidade (qualidade ínsita à coerência) e tendo como enfoque prático essencial o cotejo conscin e ambiguidade.
Ambiguidadiologia. Nessa folha de avaliação, a vigésima pergunta (correspondente ao
nível evolutivo dos Serenões) objetiva levar o autoconscienciômetra à reflexão sobre o emprego
cosmoético das concessões e as ambiguidades necessárias.
Assistenciologia. Atinente à Taristicologia, importa à conscin assistente em evolução
a diminuição gradual das próprias ambiguidades intraconscienciais vivenciadas e, ao mesmo tempo, o aprendizado do emprego da ambiguidade necessária, portanto cosmoética, para alcançar
maior número de êxitos tarísticos. Paradoxalmente, a assistência deve ser equânime, porém não
generalizante.
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 ambiguidade necessária, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
07. Disponibilidade assistencial autolúcida: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Dosificação interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
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Frieza assistencial cosmoética: Interassistenciologia; Homeostático.
Limite do assistido: Paradireitologia; Neutro.
Megaexplicitação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Necessidade evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
Positividade ambígua: Holomaturologia; Nosográfico.
Princípio da responsabilidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeos-

tático.
15. Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.

A HETERAVALIAÇÃO CONSCIENCIOMÉTRICA DO ASSISTIDO ALICERÇA O EMPREGO COSMOÉTICO DA AMBIGUIDADE NECESSÁRIA, INDICANDO A DOSAGEM ENERGÉTICA
E CONTEUDÍSTICA DA ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA.
Questionologia. Na escala de 1 a 5, como avalia você, leitor ou leitora, o emprego da
ambiguidade necessária nas assistências tarísticas? Qual o empenho pessoal na qualificação das
abordagens assistenciais?
Bibliografia Específica:
1. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; et al.; 376
p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenticidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos (neológico
especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2012; página 120.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 196 e 197.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 665.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 443, 1.590 e 1.594.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 185.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituo Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 532 e 572.
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AMBÍLEVO
(CEREBELOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ambílevo é a pessoa, homem ou mulher, portadora da condição da ambilevidade ou a incapacidade de usar qualquer das mãos com facilidade, demonstrando inabilidade
manual à esquerda e à direita.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo ambi vem do idioma Latim, ambi, “em torno; à volta; dos 2 ou
vários lados”. O elemento de composição levo deriva também do idioma Latim, laevus, “que está
do lado esquerdo; esquerdo”.
Sinonimologia: 1. Ambíleva. 2. Ambiesquerda; ambiesquerdo. 3. Ambissinistra; ambissinistro. 4. Anfarístera; anfarístero. 5. Pessoa com ambilevidade. 6. Canhotismo ambilateral.
7. Sinistrismo ambilátero.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo ambílevo:
ambíleva; ambilevidade; ambilevismo; Ambilevologia.
Neologia. As duas expressões compostas ambílevo infantil e ambílevo adulto são neologismos técnicos da Cerebelologia.
Antonimologia: 01. Ambidestra; ambidestro. 02. Pessoa com ambidestreza. 03. Conscin com ambidestria. 04. Tridotalidade consciencial. 05. Tricerebralidade. 06. Triatletismo somático. 07. Triatletismo consciencial. 08. Bilateralismo manual. 09. Destreza ambilateral. 10.
Polivalência manual; versatilidade manual.
Estrangeirismologia: o baixo ranking desportivo; o maladroit; o clumsy.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto aos atributos do cerebelo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da psicomotricidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a inabilidade com ambas as mãos; o desenvolvimento somático; os níveis do
desenvolvimento do córtex; os 2 hemisférios cerebrais; a massa encefálica; as funções mentais;
o monopólio do cerebelo; as ações cerebelares; a psicomotricidade; o sistema neurovegetativo;
o distúrbio neurovegetativo (DNV); a ausência de reflexos pessoais; os subsentidos; a dubiedade;
a indeterminação; o flanco somático pessoal esquerdo; o flanco somático pessoal direito; a bilateralidade quando inexistente; a troca ou o fazer tudo às avessas; as dificuldades para se seguir as
indicações do trânsito; o respeito aos limites de cada pessoa; o combate às superstições; as adaptações conscienciais ao próprio soma; a autossuperação dos transtornos da psicomotricidade.
Parafatologia: a Parapatologia da Psicossomática; os distúrbios paragenéticos; os retrotraumas psicossômicos; as cicatrizes psicossomáticas; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático.
III. Detalhismo
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Ciclologia: o ciclo vital da experiência humana.
Enumerologia: a imperícia; a inaptidão; a incapacidade; a inépcia; a imperspicácia;
o estouvamento; a caracteropatia.
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Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio interocepção-exterocepção;
o binômio decisão-motivação.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio vontade-decisão-deliberação.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão.
Politicologia: a vulgocracia; a democracia direta.
Filiologia: a decidofilia; a energofilia.
Fobiologia: a levofobia; a dextrofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança.
Holotecologia: a somatoteca; a autopesquisoteca; a psicossomatoteca; a energossomatoteca; a retrocognoteca; a nosoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Cerebelologia; a Ambilevologia; a Parageneticologia; a Psicomotricidade; a Neurociência; a Neurologia; a Neuropatologia; a Somatologia; a Genética; a Psicossomatologia; a Holossomatologia; a Holobiografologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a protoconsciência; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a pessoa desajeitada com ambas as
mãos.
Masculinologia: o ambílevo; o canhoto das duas mãos; o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o antinformata; o antepassado de si mesmo.
Femininologia: a ambíleva; a canhota das duas mãos; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a antinformata; a antepassada de si mesma.
Hominologia: o Homo sapiens ambilaevus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens
stigmaticus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens energeticus;
o Homo sapiens conflictuosus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ambílevo infantil = a pessoa com a ambilevidade somente durante a fase
da infância; ambílevo adulto = a pessoa com a ambilevidade na fase da adultidade ou durante toda a vida intrafísica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o ambílevo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
02. Autografia cutânea: Somatologia; Neutro.
03. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
04. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
05. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
06. Estigma paragenético: Parageneticologia; Nosográfico.
07. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Mão: Manossomatologia; Neutro.
09. Travão: Parapatologia; Nosográfico.
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10. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA AMBILEVIDADE PODE SER SUPERADA
PELA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, AINDA NO SOMA ATUAL
OU NESTA VIDA HUMANA, DEPENDENDO DA AUTOMOTIVAÇÃO NO EMPREGO DAS ENERGIAS CONSCIENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou o tema da ambilevidade? Com qual
interesse?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
2 Vols.; 2.494 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 720 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 16 endereços; 2.892 enus.; estatísticas; 6 filmografias; 1 foto; 720 frases enfáticas; 5 índices; 1.722 neologismos; 1.750 perguntas; 720 remissiologias; 16
siglas; 50 tabs.; 135 técnicas; 16 websites; 603 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 12 cm; enc.; 3a Ed.
Protótipo – rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 112.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
página 580.
3. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 21 x 28 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 150 e 242.
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AMENSURABILIDADE
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amensurabilidade é a qualidade ou característica de amensurável ou de não
ser possível medir, em razão da ordem de grandeza, da abrangência ou da sutileza de objetos,
sentimentos, realidades, obscuridades, causas, consequências, fatos ou parafatos a serem avaliados.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo a deriva do idioma Grego, a, “negação; privação”. O vocábulo
mensurar procede do idioma Latim Tardio, mensurare, “determinar a medida de; medir”. Apareceu no Século XVII. O termo mensurabilidade surgiu em 1873.
Sinonimologia: 01. Imensurabilidade; incomensurabilidade. 02. Desmensurabilidade.
03. Descomunalidade; enormidade; imensidade. 04. Incalculabilidade. 05. Infinidade. 06. Interminabilidade. 07. Insondabilidade. 08. Imperscrutabilidade. 09. Inavaliabilidade. 10. Intangibilidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo mensurar:
amensurabilidade; amensurável; comensurabilidade; comensuração; comensurar; comensurável; desmensurabilidade; desmensurada; desmensurado; desmensurar; desmensurável; esmensurado; imensurabilidade; imensurável; incomensurabilidade; incomensurável; mensura; mensurabilidade; mensuração; mensurada; mensurado; mensurador; mensuradora; mensural; mensurável; remensurar.
Neologia. As 3 expressões compostas amensurabilidade mínima, amensurabilidade média e amensurabilidade máxima são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 01. Comensurabilidade; mensurabilidade. 02. Qualidade de dimensível. 03. Avaliabilidade; calculabilidade. 04. Qualidade de quantificável. 05. Comparabilidade.
06. Sondabilidade. 07. Verificabilidade. 08. Finidade. 09. Insignificância. 10. Nadificação.
Estrangeirismologia: o ápeiron; o googolplex; o zillion; a revolução do superchip; o ad
infinitum; o continuum evolutivo; o endless; a formless life.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da apreensibilidade
dimensional.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Amensurabilidade: falha matemática.
Coloquiologia. Eis algumas expressões do coloquialismo, denotando extensões amensuráveis: gigantesco; proporções de gigante; passos agigantados; a perder de vista; até as pontas
dos cabelos; até mais não poder; medido às braçadas; até a medula dos ossos; até a linha do
horizonte; além do horizonte.
Filosofia: a Mateologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; os genopensenes; a genopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os superpensenes; a superpensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; a amplitude autopensênica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o axiopensene; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a amensurabilidade; o valor amensurável; o numérico amensurável; o não-numérico e amensurável; a correlação de grandezas mensuráveis; o ato de mensurar; a inexistência de instrumento e método de medição precisos; o fato de o instrumento de avaliação interferir
na medição; o grande número; o problema da Torre de Hanói; o problema da medida na Física
Quântica; o fato de o número muito grande ainda não ser o infinito; o infinito tratado inicialmente
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enquanto problema teológico ao invés de científico; o infinito evolutivo; o problema da incomensurabilidade; a descoberta das razões incomensuráveis; a quebra de paradigma; o duplo aspecto
do infinito: o infinitamente grande e o infinitamente pequeno; os números transfinitos; as grandes
proporções; a vastidão; o descomunal; o nunca findar; o sem fim; a complexidade do universo;
a amensurabilidade do Cosmos; o supertelescópio espacial Hubble; a superbactéria; a superpopulação; o superfenômeno; o supersônico; a linguagem amensurável; a amensurabilidade da evocação do discurso; os olhos de ver; o olhar fluido do observador; a apreensibilidade caleidoscópica;
as variáveis quantificáveis; as variáveis não-quantificáveis; a atemporalidade; a aespacialidade;
a adimensionalidade; o amorfismo; a inexistência de fronteiras; o espaço além do tridimensional;
o hiperespaço; o hiperlink; o sujeito psicológico; a complexidade da consciência; o Conscienciograma; os sistemas abstratos; as relações interpessoais; os laços afetivos interpessoais no grupo;
a sociometria; a inexistência do absoluto; a inexistência de verdades únicas; o apreciável; as incertezas; a amensurabilidade da perfeição; a imensidão dos mares; o indivisível; a vastidão do
desconhecido; as reticências; o et cetera; o limite assintótico; os limites éticos; a amensurabilidade dos segredos; a amensurabilidade da repercussão dos atos pessoais; a amensurabilidade
das faltas pessoais cometidas; a amensurabilidade da melhora consciencial; a repercussão da gratidão; a dimensão do amor; a força do pensamento; o traço pessoal mensurável; a abrangência ilimitada da pancognição; o fato de a ideia mateológica do infinito ter sido concebida pela própria
consciência; a eternidade da vida consciencial; o número de consciências espalhadas no Cosmos.
Parafatologia: a omnipresença da energia imanente (EI); a interpenetrabilidade das
múltiplas dimensões; a realidade da energia consciencial (EC) no Cosmos; a natureza objetiva da
escala evolutiva subjetiva; os avanços intraconscienciais amensuráveis decorrentes da aquisição
vivenciada da Cosmoética; a plausibilidade de a concepção do infinito derivar do desejo inconsciente da conscin de retornar à Autoparaprocedência; a abrangência da força presencial do Serenão; os superparafenômenos; a coativação de amensuráveis atributos na pangrafia; a intensidade
de atuação das centrais extrafísicas; a intensidade do estado vibracional (EV); o fenômeno da cosmoconsciência; a transcendência do conscienciês; a dimensão amórfica mentalsomática; a Amateriologia; a Assomatologia; a Apsicossomatologia; a omnipresença da existência sem limites da
Consciex Livre (CL).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo recurso mental–recurso parapsíquico.
Principiologia: o princípio da repetibilidade de qualquer feito; o princípio da hereditariedade; o princípio da evolução interminável.
Teoriologia: a teoria do impacto gigante – a origem da Lua; a teoria dos buracos negros
– as grandes estrelas ao fim do ciclo de vida; a teoria da seriexialidade – a imortalidade da consciência.
Tecnologia: as técnicas de projeção mentalsomática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
Efeitologia: o efeito do pensar grande na autopercepção mais ampliada da realidade;
os efeitos expansionistas das vivências com o mentalsoma totalmente liberto; os efeitos assistenciais amensuráveis da técnica da tenepes; a abrangência dos efeitos retrocognitivos das tertúlias
conscienciológicas online.
Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas exigidas para apreensão da pararrealidade amensurável; as parassinapses geradas pela cosmopensenização.
Enumerologia: o cosmológico; o ilimitado; o inefável; o extraordinário; o incognoscível; o infinito; o eterno.
Binomiologia: o binômio dualidade-pluralidade; o binômio uniformidade-multiplicidade; o binômio átomo-galáxia; o binômio parte-todo; o binômio métrica abstrata–métrica concre-
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ta; o binômio métrica qualitativa–métrica heurística; o binômio avaliação perceptiva–medição
instrumental.
Crescendologia: o crescendo quilo-mega-giga; o crescendo microcosmo-macrocosmo;
o crescendo monovisão intrafísica–cosmovisão multidimensional.
Trinomiologia: o trinômio unidade-quantidade-qualidade; o trinômio medição-avaliação-prognóstico; o trinômio estados mentais–motivações–intenções; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio autoparapsiquismo-parafenômeno-interpretação; o trinômio da
cognoscibilidade cérebro-paracérebro-mentalsoma; o trinômio do infindável indeterminado-indefinido-infinito.
Antagonismologia: o antagonismo muito grande / infinito; o antagonismo infinito / infinitésimo; o antagonismo ano-luz / angstrom; o antagonismo generalismo / especialismo; o antagonismo indeterminismo / determinismo; o antagonismo indeterminável / determinável; o antagonismo subjetividade / objetividade; o antagonismo imaginação / intelecção.
Paradoxologia: o paradoxo da infinitude da minipeça dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o paradoxo da inconclusão da totalidade.
Politicologia: a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: as leis do Cosmos; as leis da Evoluciologia.
Filiologia: a gnosiofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a autofobia; a cosmofobia; a microfobia.
Sindromologia: a síndrome booleana; a síndrome da mediocrização.
Maniologia: a aritmomania; a megalomania; a macromania; a nanomania.
Mitologia: o mito da insondabilidade do extrafísico; a refutação ao mito da matematização de tudo; o mito da mensuração do mito.
Holotecologia: a abstratoteca; a conscienciometroteca; a consciencioteca; a cosmoconsciencioteca; a holisticoteca; a mensuroteca; a matematicoteca; a superlativoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Holomaturologia; a Serenologia; a Criteriologia; a Cosmometria; a Cosmovisiometria; a Proxêmica; a Parabstraciologia; a Extrafisicologia;
a Parafatuística; a Paralinguística; a Conscienciometrologia; a Psicometria; a Tudologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin tricerebral; a conscin poliédrica; a conscin lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a consciência miriaédrica; a CL.
Masculinologia: o cosmologista; o cosmovisionista; o parapercepciologista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o sistemata; o cosmossociólogo; o aritmético Arquimedes (287–212 a.e.c.), autor de O Contador de Areia; o lógico-matemático Georg Cantor
(1845–1918).
Femininologia: a cosmologista; a cosmovisionista; a parapercepciologista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a sistemata; a cosmossocióloga.
Hominologia: o Homo sapiens amensurabilis; o Homo sapiens amensurator; o Homo
sapiens abstractus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens
cosmovisiologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo
sapiens megaconscientialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: amensurabilidade mínima = a inavaliabilidade da repercussão das palavras, faladas ou escritas; amensurabilidade média = a insondabilidade da abrangência dos resultados da tares; amensurabilidade máxima = a inapreensibilidade da realidade da CL.
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Culturologia: a cultura do vale quanto pesa; a cultura conscienciológica apaziguando
egos filosóficos.
Transdisciplinologia: a Matemática do Infinito; a Geometria Infinita; a Metrologia.
Mecanismos. Eis 8 exemplos de mecanismos operacionais podendo levar à situação de
amensurabilidade, dispostos a seguir na ordem alfabética:
1. Acumulação: o somatório; o produtório; o exponencial.
2. Circularidade: o retorno intermitente ao ponto de partida; o uróboro.
3. Fractal: o desdobramento contínuo; a repetição em escalas progressivas.
4. Generalização: o alargamento da abrangência.
5. Recursão: a autorreplicabilidade sucessiva; a reação em cadeia.
6. Sequenciação: o prosseguimento contínuo; a ordenação linear.
7. Sutilização: a purificação; a volatização.
8. Repetibilidade: a repetição infinita; a dízima periódica.
Autoconscienciometria. A rigor, a consciência – poliédrica, em evolução – não é matematizável. Contudo, o Conscienciograma apresenta estrutura lógica através da qual viabiliza a teoria da avaliação consciencial. Para a conscin, o recurso básico propulsor da autevolução está no
esforço da automensuração, a partir da qual esboça a caricatura da própria realidade consciencial.
Metáforas. Nos tratados da Conscienciologia, pelo menos duas metáforas matemáticas
são didaticamente aplicadas para transpor a problemática da amensurabilidade consciencial: os
51%, demarcando a fronteira do saldo favorável nas autopesquisas; e o 1% de teoria versus os
99% de prática, estabelecendo o valor da composição teática.
Parapsiquismo. A percepção parapsíquica leva a conscin para além das fórmulas matemáticas e transforma a própria realidade intraconsciencial em natureza amensurável.
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 amensurabilidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Dinâmica das complexidades: Cosmovisiologia; Homeostático.
04. Estatística motivadora: Autexperimentologia; Homeostático.
05. Impossibilidade cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
06. Inconcretude: Autopriorologia; Homeostático.
07. Mateologística: Experimentologia; Nosográfico.
08. Maximologia evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
10. Megabrangência: Holomaturologia; Neutro.
11. Omniproporcionalidade: Holomaturologia; Homeostático.
12. Parabstração: Parabstraciologia; Neutro.
13. Progressão permanente: Autevoluciologia; Neutro.
14. Subjetividade objetiva parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
15. Transverpon: Transverponologia; Homeostático.
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O RACIOCÍNIO PARAPSÍQUICO, CONSTITUÍDO ATRAVÉS
DA CERTEZA RELATIVA QUANTO À APREENSÃO DAS
PARARREALIDADES AMENSURÁVEIS, É O METRO REAL
PARA A AUTAVALIAÇÃO DAS AQUISIÇÕES EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você admite a amensurabilidade ínsita na cosmovisão autoconscienciométrica ou ainda conta nos dedos as conquistas pessoais evolutivas? Como reage você frente
à condição da amensurabilidade do infinito evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Kasner, Edward; & Newman, James; Matemática e Imaginação: o Mundo Fabuloso da Matemática ao
Alcance de Todos (Mathematics and the Imagination); trad. Jorge Fortes; 348 p.; 10 caps.; 1 apênd.; 1 diagrama; 18
enus.; 27 esquemas; 45 fórmulas; 35 gráfs.; 161 ilus.; 100 notas; 15 tabs.; 47 refs.; 20,5 x 14 cm; br.; 2ª. Ed.; Zahar Editores; Rio de Janeiro, RJ; 1976; páginas 30 a 68.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 8 a 16.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007
(Edição em Português); páginas 427 e 461.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.653 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos
da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 96, 145, 406, 407, 467, 1.022 e 1.023.
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AMIGO COMUM
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O amigo comum é a peça-chave, mulher ou homem intermediário social fazendo a interface para potencialização do trabalho ou empreendimento da consecução da proéxis
pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo amigo deriva do idioma Latim, amicus, “amigo; confidente; favorito; protetor; aliado”, e este de amare, “amar”. Surgiu no Século XIII. A palavra comum procede
também do idioma Latim, communis, “comum”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Amigo interativo. 2. Amigo evolutivamente sadio.
Neologia. As duas expressões compostas amigo comum primário e amigo comum evoluído são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Amigo regressivo. 2. Amigo tóxico.
Estrangeirismologia: as redes sociais na Internet; a interseção nos networkings pessoais; o Conviviarium; o Experimentarium; a otimização e o upgrade da autoproéxis pela participação na maxiproéxis; a coniunctio; o rapport multimilenar entre as conscins; a aura popularis;
a amicability; a friendship.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da convivialidade evolutiva cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade; a convergência dos materpensenes das pessoas; os grafopensenes; a grafopensenidade conjunta; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o círculo de relações sociais; as amizades comuns.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as conexões entre as conscins e consciexes engajadas no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o parafato dos amparadores extrafísicos patrocinarem a união de conscins em prol da evolução de todos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das vinculações interconscienciais cosmoéticas.
Principiologia: o princípio da interdependência; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: as cláusulas comuns entre os códigos pessoais de Cosmoética (CPC) promovendo afinidades evolutivas.
Teoriologia: a teoria dos 6 graus de separação.
Tecnologia: a técnica da amizade prolífica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da dupla
evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
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Efeitologia: os efeitos dos círculos de amizades evolutivas.
Ciclologia: o ciclo encontros-desencontros-reencontros de destino.
Enumerologia: o colega intermissivista em comum; o parceiro proexológico em comum;
o colaborador gesconológico em comum; o interlocutor mentalsomático em comum; o coadjutor
bioenergético em comum; o preceptor evolutivo em comum; o amparador extrafísico em comum.
Binomiologia: o binômio amizade-debate.
Interaciologia: a interação entre os elos da corrente grupocármica multidimensional
e multiexistencial; a interação entre as autoproéxis na maxiproéxis grupal.
Antagonismologia: o antagonismo amigo comum sadio / amigo comum patológico;
o antagonismo assistido em comum / assistente em comum; o antagonismo amizade evolutiva
/ amizade ociosa.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; as leis da Proexologia; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a evoluciofilia; a raciocinofilia; a gnosiofilia; a fatofilia; a leiturofilia; a pesquisofilia; a idolofilia.
Holotecologia: a comunicoteca; a absurdoteca; a controversioteca; a paradoxoteca; a argumentoteca; a criticoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia;
a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia; a Discordanciologia; a Refutaciologia; a Argumentologia; a Comunicologia; a Conformaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a pessoa intercessora; a personalidade interposta;
a consciência medianeira.
Masculinologia: o amigo comum; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a amiga comum; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens interlocutor; o Homo sapiens colloquialis; o Homo sapiens principiocolloquialis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens communicator;
o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: amigo comum primário = a conscin na condição predominante de assistida em relação à de assistente; amigo comum evoluído = a conscin na condição predominante de
assistente em relação à de assistida.
Culturologia: a cultura da Conviviologia; a cultura da amizade.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 categorias de intermediações básicas entre as conscins:
1. Intermediação afetiva: a promoção do contato entre conscins afins; a função informal, voluntária e desinteressada de cupido; a formação de dupla evolutiva.
2. Intermediação comercial: a conjugação de interesses econômicos de conscins;
a função informal, voluntária e desinteressada de corretor comercial; a concretização de negócio
ganha-ganha.
3. Intermediação intelectual: a facilitação de acesso à conscin-fonte informática providencial; a função informal, voluntária e desinteressada de orientador cognitivo; a contribuição
às produções intelectuais.
4. Intermediação profissional: a indicação e fornecimento de referências sobre conscin
para empregador; a função informal, voluntária e desinteressada de headhunter; a colaboração para o encaixe de talentos às funções requeridas pelo cargo.
5. Intermediação pró-paz: a conversação diplomática para o entendimento interconsciencial; a função informal, voluntária e desinteressada de conciliador; a implementação de acordo de paz.
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 o amigo comum, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
03. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
04. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
05. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
07. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
08. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
09. Elo: Evoluciologia; Neutro.
10. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
11. Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
13. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
14. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
15. Valor existencial: Paraxiologia; Neutro.

OS AMIGOS COMUNS SÃO COMPONENTES ESSENCIAIS
NA FORMAÇÃO EQUILIBRADA DO CÍRCULO DE RELAÇÕES SOCIAIS SÓLIDAS COM FUNDAMENTOS EVOLUTIVOS, COSMOÉTICOS, PROEXOLÓGICOS E PRIORITÁRIOS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, dedica atenção ao cultivo das amizades dos
amigos comuns? Com qual objetivo?
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AMIGO INVISÍVEL
(PARACONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O amigo invisível é a consciex companheira capaz de ajudar ou atrapalhar
os passos evolutivos da conscin, homem ou mulher, através das energias e dos pensenes.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo amigo deriva do idioma Latim, amicus, “amigo; confidente; favorito; protetor; aliado”, e este de amare, “amar”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo invisível vem
do mesmo idioma Latim, invisibilis, “invisível”, constituído por in, “negação; privação”, e visibilis, “visível”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Amigo extrafísico. 2. Companheiro extrafísico. 3. Camarada invisível.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 54 cognatos derivados do vocábulo amigo: amical; amiga; amigabilidade; amigação; amigada; amigado; amigal; amigalhote; amigança; amigar; amigável; amigo-chiclete; amigo-da-onça; amigo-dependente; amigo-desafeto; amigo-fechado; amigo-oculto; amigo-secreto; amigote; amigo-urso; amigueira; amigueiro; amiguete;
cognoamiga; cognoamigo; desamiga; desamigada; desamigado; desamigador; desamigadora;
desamigante; desamigar; desamigativa; desamigativo; desamigável; desamigo; energoamiga;
energoamigo; ex-amigo; inimiga; inimigo; neoamiga; neoamigo; paramiga; paramigo; pseudoamiga; pseudoamigo; retroamiga; retroamigo; sócio-amigo; superamiga; superamigo; teleamiga;
teleamigo.
Neologia. As duas expressões compostas amigo invisível bondoso e amigo invisível maldoso são neologismos técnicos da Paraconviviologia.
Antonimologia: 1. Inimigo intrafísico. 2. Amigo oculto. 3. Amigo imaginário.
4. Amigo intrafísico. 5. Inimigo extrafísico.
Estrangeirismologia: o help consciencial; o invisible best friend consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às companhias extrafísicas.
Coloquiologia. Amigo certo no momento certo.
Proverbiologia. O amigo é o que fala o que o outro quer ouvir e o que não quer ouvir.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da amizade; o holopensene do amigo invisível; os
conviviopensenes; a conviviopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os etnopensenes; a etnopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes;
a hiperpensenidade; os sumopensenes; a sumopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade;
os parapensenes; a parapensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os mimopensenes;
a mimopensenidade.
Fatologia: o valor da amizade; a diferença entre colega e amigo; o dia do amigo; o auxílio da mãe, amparadora intrafísica, à conscin criança na visão dos amigos invisíveis; a chegada na
Cognópolis auxiliando a conscin criança na recuperação de cons; a omissão da visão dos amigos
invisíveis; a Psicologia tratando os amigos invisíveis como sendo amigos imaginários; a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN) auxiliando no desenvolvimento do parapsiquismo infantil; a Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS) auxiliando no desenvolvimento parapsiquismo juvenil; o “jogo de bola” com os amigos
invisíveis; as dinâmicas da ASSINVÉXIS facilitando a clarividência facial e outros parafenômenos; a infantilização do fenômeno do paradiálogo com os amigos invisíveis; a decepção com os
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amigos invisíveis; a reconciliação com os amigos invisíveis; a Semana da Escrita facilitando
a produção do verbete e a evocação do amigo invisível.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático facilitando a conexão com os amigos invisíveis; o Curso Intermissivo (CI) como oportunidade de cultivo de amizades; a busca do amigo invisível pela conscin companheira de outras vidas; o parapsiquismo na
infância; a clarividência; a clariaudiência; a sinalética parapsíquica e energética pessoal; a holomemória trazendo a vivência de vidas passadas; a partida extrafísica dos amigos invisíveis ao término da missão; o amparador extrafísico resgatando os amigos invisíveis da conscin para comunex mais evoluída.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amizade humana–reencontro extrafisíco; o sinergismo
potente das paramizades.
Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; a associação de princípios evolutivos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da amizade; a teoria da interconfiança; a teoria da megafraternidade.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da escrita do verbete; a técnica
da sinalética parapsíquica; a técnica da mobilização básica das energias (MBE).
Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico;
o voluntariado na EVOLUCIN amparando a conscin criança no bom uso do parapsiquismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível dos Amparadores Interconscienciais.
Efeitologia: os efeitos positivos da amizade sincera; os efeitos positivos da amizade raríssima; os efeitos positivos da amizade evolutiva.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas neoinformações sobre amigos invisíveis.
Ciclologia: o ciclo amigo partindo–amigo retornando; o ciclo vida intermissiva–vida intrafísica.
Binomiologia: o binômio amizade-debate; o binômio amizade humana–amizade extrafísica; o binômio amizade-interconfiança; o binômio admiração-discordância; o binômio amigo
comum–paraamigo.
Interaciologia: a interação conscin-consciex.
Crescendologia: o crescendo psiquismo-parapsiquismo; o crescendo memória-holomemória-omnimemória.
Trinomiologia: o trinômio dos estados conscienciais intrafísico-extrafísico-projetado;
o trinômio parentela-amor-amizade; o trinômio dependência-independência-interdependência;
o trinômio conciliação-reconciliação-intercooperação; o trinômio amigos multidimensionais–
–amigos multiexistenciais–amigos multimilenares.
Polinomiologia: o polinômio talentos pessoais–ideias inatas–aportes existenciais–motivação–prioridades evolutivas; a evitação do polinômio barreiras-reservas-preferências-favoritismos.
Antagonismologia: o antagonismo verdade / mentira; o antagonismo pais preparados
/ pais despreparados; o antagonismo imaginação / parapsiquismo; o antagonismo amigo imaginário / amigo invisível; o antagonismo alucinação / parapercepção.
Paradoxologia: o paradoxo de o amigo invisível ser visível.
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Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia;
a evoluciocracia; a autodesassediocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei dos afins; a atenção à lei da ação e reação; a compreensão das leis evolutivas no Curso Intermissivo pré-ressomático; as leis intrafísicas diferentes das paraleis extrafísicas.
Filiologia: a parapsicofilia; a amparofilia; a cosmoeticofilia; a seriexofilia; a serenofilia;
a retrocogniciofilia; a projeciofilia; a paragenefilia; a neofilia.
Fobiologia: a fobia da criança clarividente; a fobia dos pais despreparados; a parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do infantilismo.
Maniologia: a mania de os pais acharem o parapsiquismo infantil ser mentira; a mania
de julgar não existir o amigo invisível, considerando ser imaginação da conscin criança.
Mitologia: o mito de o amigo invisível não existir; o mito de o amigo invisível ser considerado alucinação.
Holotecologia: a projecioteca; a consciencioteca; a convivioteca; a energoteca; a extrafisicoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a brinquedoteca; a infantoteca; a psicossomatoteca;
a comunicoteca; a paracognoteca.
Interdisciplinologia: a Paraconviviologia; a Projeciologia; a Proexologia; a Extrafisicologia; a Grupocarmologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Sociexologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Intercomunicologia; a Abertismologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodesassediologia; a Autodespertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; as conscins colegas do CI.
Masculinologia: o amigo invisível; o amigo amparador; o amigo evolutivo; o amigo raríssimo; o ampador intrafísico; o guia amaurótico; o assediador extrafísico; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o mentor; o amigo extrafísico Lucas; o amigo extrafísico Ultrator.
Femininologia: a amiga invisível; a amiga amparadora; a amiga evolutiva; a amiga raríssima; a ampadora intrafísica; a guia amaurótica; a assediadora extrafísica; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mentora.
Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens coparticipans; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens proexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: amigo invisível bondoso = aquele capaz de conduzir a conscin a caminhos evolutivos mais avançados; amigo invisível maldoso = aquele capaz de conduzir a conscin
à estagnação ou retrocesso consciencial.
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Culturologia: a cultura do antiparapsiquismo; a cultura do parapsiquismo; a cultura de
brincar com os amigos invisíveis; a cultura da convivialidade sadia.
Taxologia. Segundo a Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética 23 categorias de amigos básicos para avaliação dos interessados nas pesquisas do amigo invisível:
01. Amigo apoiante.
02. Amigo assistente.
03. Amigo-chiclete (grudento).
04. Amigo cúmplice.
05. Amigo da onça extrafísico.
06. Amigo dependente.
07. Amigo de vidas passadas.
08. Amigo energético.
09. Amigo evolutivo.
10. Amigo falso.
11. Amigo fiel.
12. Amigo intelectual.
13. Amigo intermissivo.
14. Amigo lúcido.
15. Amigo oculto.
16. Amigo protetor.
17. Amigo próximo.
18. Amigo raríssimo.
19. Amigo sincero.
20. Amigo solidário.
21. Amigo tóxico.
22. Amigo-urso.
23. O melhor amigo.
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 o amigo invisível, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
02. Amigo comum: Conviviologia; Neutro.
03. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
04. Amizade intermissivista: Conviviologia; Homeostático.
05. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
06. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
07. Apoiante: Conviviologia; Neutro.
08. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
09. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
10. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
11. Fidus achates: Conviviologia; Neutro.
12. Infante parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
13. Paramizade: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Paraparentela: Extrafisicologia; Neutro.
15. Relação conscin-consciex: Conviviologia; Neutro.
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A LUCIDEZ E A MATURIDADE DA CRIANÇA E DOS
PAIS PARA A CONVIVÊNCIA SADIA COM OS AMIGOS
INVISÍVEIS SÃO DETERMINANTES NO DESENVOLVIMENTO
PARAPSÍQUICO INTERASSISTENCIAL DESDE A INFÂNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identificou algum amigo invisível durante a infância? De 1 a 5, como avalia o próprio nível de convivialidade e interassistencialidade, com
o amigo invisível?
Filmografia Específica:
1. Gasparzinho: O Fantasminha Camarada. Título Original: Casper. País: EUA. Data: 1995. Duração:
100 min. Gênero: Fantasia & Infantil. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português
(em DVD). Direção: Brad Silberling. Elenco: Bill Pullman; Cristina Ricci; Cathy Moriarthy; Amy Brenneman; Eric Idle;
Ben Stein; Fred Rogers; Brad Garret; Dan Aykroyd; & Devon Sawa. Produção: Colin Wilson. Roteiro: Sherri Stoner;
& Deanna Oliver. Música: James Horner. Cinematografia: Dean Cundey. Edição: Michael Kahn. Estúdios: Amblin
Entertainment; & The Harvey Entertainment Company. Companhia: Distribuidora: Universal Pictures. Sinopse: O terapeuta de fantasmas James (Bill Pullman) chega à sombria mansão, acompanhado da filha Kathleen (Christina Ricci).
James foi contratado pela milionária Carrigan (Cathy Moriarthy) para exorcizar os fantasmas do local e assim poder obter
o tesouro escondido no casarão. Mas os fantasmas não querem a presença de humanos, com exceção do bom fantasma
Gasparzinho, desejoso em fazer amigos.
2. Morrendo e Aprendendo. Título Original: Heart and Souls. País: EUA. Data: 1993. Duração: 104 min.
Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD).
Direção: Ron Underwood. Elenco: Robert Downey Jr.; Charles Grodin; Afre Woodard; Kyra Sedgwick; Tom Sizemore;
David Paymer; Elizabeth Shue; Bill Calvert; Lisa Lucas; & Janet MacLachlan. Produção: Sean Daniel. Fotografia:
Michael W. Watkins. Música: Marc Shaiman. Coreografia: Adam Shankman. Companhia: Alphaville Films; & Universal Pictures. Distribuidora: Universal Pictures do Brasil. Sinopse: Tomas Reilly (Robert Downey Jr.) é banqueiro, bem
sucedido e com quatro anjos da guarda recém-mortos em acidente de ônibus, no mesmo instante do próprio nascimento.
Os anjos precisam da ajuda de Tomas para resolverem questões pendentes na Terra. Tomas adulto, começa a ser atormentado pelos fantasmas, devido à insistência em pedir ajuda. Inicialmente contrariado e confuso, aos poucos vai concordando
em colaborar com o drama dos falecidos.
Bibliografia Específica:
1. Basílio, Ivone; Ribeiro, Luciana; & Melo, Nivea; Boa Noite, Universo; revisores Adriana Hoffmann; et
al.; 62 p.; 11 caps.; 21 E-mails; 3 fotos; 18 ilus.; 3 microbiografias; 2 websites; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 9 e 10.
2. Niemeyer, Aline; O Jardim de Alice; revisora Gisele Salles; 64 p.; 1 E-mail; 2 enus.; 1 foto; 23 ilus.; 3 microbiografias; 4 websites; 2 refs.; 16 x 25 cm; br.; Epígrafe; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 18 a 25, 30, 31 e 51.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
467 a 469.
4. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 228 p.; 60 caps.; 1 cronologia; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites;
glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 8ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2008; páginas 24
e 189.
5. Zolet, Lílian; Parapsiquismo na Infância: Perguntas e Respostas; pref. Moacir Gonçalves; revisora Cathia
Caporali; 256 p.; 4 partes; 104 caps.; 22 E-mails; 51 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 104 perguntas e 104 respostas; 1 tab.;
20 websites; glos. 172 termos; 23 filmes; 83 refs.; 4 webgrafias; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 23, 84, 101, 187 e 188.
Webgrafia Específica:
1. Andressa, Basílio; Seu Filho tem Amigo Imaginário? Saiba como Agir; 17.02.2014; 13h09; Crescer;
Revista; Seção: Crianças; 2 fotos; disponível em: <http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Comportamento/noticia
/2014/02/seu-filho-tem-um-amigo-imaginario-saiba-como-agir.html>; acesso em: 30.01.15.

N. F.
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AMIGO PARAPSÍQUICO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O amigo parapsíquico é a conscin, homem ou mulher, com a qual se mantém sentimento recíproco de afeição, simpatia, estima e consideração, favorável à interlocução
e troca de experiências parapercepciológicas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo amigo deriva do idioma Latim, amicus, “amigo; confidente; favorito; protetor; aliado”, e este de amare, “amar”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição
para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio”de; para além de”. O vocábulo psíquico
procede igualmente do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à
alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Amigo sensitivo. 2. Companheiro parapsíquico. 3. Camarada parapsíquico. 4. Amigo parapercepciológico.
Neologia. As 3 expressões compostas amigo parapsíquico, amigo parapsíquico cosmoético e amigo parapsíquico anticosmoético são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Inimizade parapsíquica. 2. Amigo invisível. 3. Assediador parapsíquico. 4. Rivalidade parapsíquica.
Estrangeirismologia: o best friend consciencial; a friendship multidimesnional; a otimização e o upgrade da autoproéxis pela participação na maxiproéxis; o rapport multimilenar entre
as conscins; o link com a paraprocedência pessoal através da conscin amiga; o feedback interassistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à convivialidade parapsíquica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cultivemos
amizades parapsíquicas. Sejamos amigos parapsíquicos.
Coloquiologia: o ombro amigo; a evitação do amigo da onça parapsíquico.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Amigo. No aperto e no perigo se conhece o amigo”.
2. “Amizade. A confiança é a base da amizade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da amizade parapsíquica; o holopensene pessoal
da sociabilidade; a convergência dos materpensenes das pessoas; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade.
Fatologia: a reunião entre amigos parapsíquicos; a ampliação do círculo de amizades,
com o convívio dos amigos do amigo; a familiaridade; a conversa descontraída sobre fenômenos
parapsíquicos; a sugestão do amigo parapsíquico; a competição de quem é mais parapsíquico;
a amizade patológica de conscins usando o parapsiquismo para interferir na vida alheia; as interprisões criadas a partir da má utilização das parainformações; os amigos desprezando as parapercepções; a amizade desfeita; a reconciliação; o reatamento da amizade; a reciclagem das amizades; a evitação da automimese no reecontro de antigo amigo; a evitação do acumpliciamento;
a maxidissidência do antigo grupo de amigos místicos; os 500 Amigos da Enciclopédia; a bibliografia de trabalhos parapsíquicos do amigo; o incitamento natural à autorreflexão; o apoio dos
amigos sensitivos; a palavra amiga dita na hora certa; o respeito fazendo diferença no relaciona-
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mento; o fato de o amigo parapsíquico poder ser da família consanguínea; o fato de a mãe poder
ser amiga parapsíquica; a possibilidade de conversa aberta entre parapsíquicos sobre amigos invisíveis; a moradia na Cognópolis auxiliando no encontro dos amigos parapsíquicos; os cursos da
Conscienciologia sendo oportunidade de reencontros de amizades de vidas anteriores; o intercâmbio das autexperiências; os diálogos enriquecedores; o bem-estar gerado pela amizade; o cultivo
das amizades parapsíquicas; o companheirismo evolutivo; a confiança sustentada pela amizade;
a interconfiança; as provas mútuas de confiança; o entendimento; a generosidade; a lucidez necessária para identificar os trafores e trafares do amigo; o compromisso proexológico de cultivar na
intrafisicalidade a amizade firmada na intermissão; a amizade parapsíquica atuando na condição
de fator motivador para enfrentar o rolo compressor da vida intrafísica; a possibilidade de o amigo sendo cobaia na aprendizagem do processo assistencial; a amizade parapsíquica acelerando
a superação do restringimento intrafisico; a melhoria na autaceitação devido a ter amigo parapsíquico; as conversas abertas sobre as vivências pessoais, sem se preocupar com possíveis julgamentos; o interesse comum em livros, filmes e seriados a respeito da temática da multidimensionalidade; o ato de assistir e participar da tertúlia do amigo; o convívio marcante; a gratidão íntima
pelos momentos de coexistência; as amizades amparadoras; a amizade podendo ser o primeiro
passo para megafraternidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconscientização multidimensional (AM); a amizade multimilenar; o reconhecimento energético interconsciencial através da leitura das bioenergias; as conexões entre as conscins e consciexes engajadas
no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o parafato de os amparadores extrafísicos
patrocinarem a união de conscins em prol da evolução de todos; a participação conjunta nas dinâmicas parapsíquicas; o parafenômeno de telepatia entre amigos sensitivos; a tenepes auxiliando
o amigo; os experimentos extrafísicos em conjunto no mesmo local e na mesma hora; a telepatia
entre amigos provenientes de países diversos; o encontro extrafísico com o amigo dessomado;
a aplicação de arco voltaico craniochacral no amigo; a checagem e confirmação das parapercepções; a consolidação da paramizade no período do Curso Intermissivo (CI); a paraprocedência
comum de amigos parapsíquicos; as projeções conjuntas; a projeção consciente com alvo mental
no amigo; o paraconvívio dos amparadores dos amigos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das vinculações interconscienciais cosmoéticas; o sinergismo potente das amizades parapsíquicas; o sinergismo entre amigos lúcidos; o sinergismo
autoconfiança–aceitação das heterocríticas; o sinergismo interassistencialidade-autoparapsiquismo; o sinergismo evolutivo das associações de ideias.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de ninguém evoluir sozinho;
o princípio popular “diz com quem andas e direi quem és”; o princípio pessoal de não acumpliciamento com o erro alheio; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio cosmoético
de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio de ter 1 ou mais amigos com quem possa
confidenciar assuntos pessoais; o princípio popular “a união faz a força”.
Codigologia: as cláusulas comuns entre os códigos pessoais de Cosmoética (CPC) promovendo afinidades evolutivas; os códigos de etiqueta social.
Teoriologia: a teoria da megafraternidade.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da sinalética energética.
Voluntariologia: a amizade no voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o voluntariado na mesma IC fortalecendo a interação da amizade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

749

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: os efeitos dos círculos de amizades evolutivas; os efeitos positivos da conversa sem preconceitos; os efeitos interassistenciais de não ser conivente com os atos anticosmoéticos; o efeito positivo, impactante, do primeiro encontro na intrafisicalidade com os amigos
parapsíquicos; os efeitos no desenvolvimento parapsíquico proporcionados pelos amigos sensitivos; os efeitos da interassistência por meio da tares entre amigos; o efeito em assistir e ser
assistido por amigos.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas neoinformações nas conversas esclarecedoras; as neossinapses geradas a partir dos debates construtivos.
Ciclologia: o ciclo encontros-desencontros-reencontros; o ciclo amigo partindo–amigo
retornando.
Binomiologia: a vivência do binômio admiração-discordância; o binômio amizade-debate; o binômio amizade-interconfiança; o binômio saber dar–saber receber.
Interaciologia: a interação entre as autoproéxis na maxiproéxis grupal; a interação
interesses cosmoéticos–amizades fraternas; a interação entre 2 amigos parapsiquistas; a interação amizade-erudição; as interações bioenergéticas homeostáticas; a interação debates úteis–
–megatares.
Crescendologia: o crescendo amizade entre pré-serenões–amizade entre Serenões;
o crescendo proéxis pessoal–proéxis grupal.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento;
o trinômio conciliação-reconciliação-intercooperação; o trinômio amigos multidimensionais–
–amigos multiexistenciais–amigos multimilenares; o trinômio consciências evoluídas–consciencialidade avançada–reurbanização planetária; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio pesquisa-achado-debate.
Polinomiologia: a evitação do polinômio barreiras-reservas-preferências-favoritismos;
o polinômio lucidez-benignidade-tecnicidade-interassistencialidade; o polinômio ouvir-refletir-falar-calar.
Antagonismologia: o antagonismo amigo parapsíquico / amigo cascagrossa; o antagonismo quantidade / qualidade; o antagonismo amizade sadia / amizade patológica; o antagonismo amizade evolutiva / amizade ociosa; o antagonismo convivência / conivência; o antagonismo
amigo / inimigo; o antagonismo amigo / adversário.
Paradoxologia: o paradoxo de existirem amizades em competição de quem é o mais
evoluído parapsíquicamente; o paradoxo do abraço fraterno apenas pelo olhar.
Politicologia: a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da empatia; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia; a neofilia; a retrocogniciofilia; a sociofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a superação da fobia em conversar sobre as parapercepções.
Sindromologia: a evitação da síndrome do fechadismo consciencial; a eliminação da
síndrome do oráculo.
Maniologia: o corte da mania de falar mal dos outros.
Mitologia: o mito da afetividade sem autesforços.
Holotecologia: a interassistencioteca; a comunicoteca; a convivioteca; a projecioteca;
a energoteca; a parafenomenoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Parafenomenologia; a Evoluciologia;
a Cosmoeticologia; a Abertismologia; a Proexologia; a Parapsiquismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o amigo parapsíquico; o amigo telepata; o amigo ectoplasta; o amigo
clarividente; o amigo clariaudiente; o amigo psicofonista; o amigo psicografista; o amigo pangrafista; o amigo evolutivo; o amigo raríssimo; o amigo cognopolita; o amigo de infância; o amigo
intermissivista; o amigo amparador; o amigo completista; o amigo conscienciólogo; o amigo
conscienciômetra; o amigo consciencioterapeuta; o amigo macrossômata; o amigo proexista;
o amigo evoluciente; o amigo exemplarista; o amigo intelectual; o amigo ofiexista; o amigo pesquisador; o amigo projetor consciente; o amigo tertuliano; o amigo verbetógrafo; o amigo voluntário; o amigo consréu; o amigo pré-serenão vulgar; o amigo tenepessista; o amigo epicon lúcido;
o amigo desperto; o amigo evoluciólogo; o amigo Serenão.
Femininologia: a amiga parapsíquica; a amiga telepata; a amiga ectoplasta; a amiga
clarividente; a amiga clariaudiente; a amiga psicofonista; a amiga psicografista; a amiga pangrafista; a amiga evolutiva; a amiga raríssima; a amiga cognopolita; a amiga de infância; a amiga
intermissivista; a amiga amparadora; a amiga completista; a amiga consciencióloga; a amiga
conscienciômetra; a amiga consciencioterapeuta; a amiga macrossômata; a amiga proexista;
a amiga evoluciente; a amiga exemplarista; a amiga intelectual; a amiga ofiexista; a amiga pesquisadora; a amiga projetora consciente; a amiga tertuliana; a amiga verbetógrafa; a amiga voluntária; a amiga consréu; a amiga pré-serenona vulgar; a amiga tenepessista; a amiga epicon lúcida;
a amiga desperta; a amiga evolucióloga; a amiga Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens
confidentior; o Homo sapiens amicator.
V. Argumentologia
Exemplologia: amigo parapsíquico cosmoético = aquele capaz de contribuir positivamente à conscin companheira nas autorreflexões ou ponderações parapercepciológicas com foco
interassistencial; amigo parapsíquico anticosmoético = aquele capaz de exercer influência patológica sobre as ponderações parapercepciológicas da conscin companheira, agindo ou orientando de
maneira egoica e assediadora.
Culturologia: a cultura da Conviviologia; a cultura da amizade sadia.
Oportunidade. Atualmente (Ano-base: 2017) temos a oportunidade de conviver com
amigos parapsíquicos, possíveis colegas de Curso Intermissivo, hoje, equipe intrafísica (equipin)
de voluntários da Conscienciologia, amanhã, possível equipe extrafísica (equipex) de amparadores.
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 o amigo parapsíquico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amigo comum: Conviviologia; Neutro.
02. Amizade da fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
03. Amizade duplista: Duplismologia; Homeostático.
04. Amizade exclusivista: Anticonviviologia; Nosográfico.
05. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
06. Amizade intermissivista: Conviviologia; Homeostático.
07. Amizade internacional: Conviviologia; Neutro.
08. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
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Autoconfiança parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Autoconhecimento parapsíquico: Autopesquisologia; Homeostático.
Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
Convivialidade libertadora: Holomaturologia; Homeostático.
Discrição parapsíquica: Parapsiquismologia; Homeostático.
Inteligência conviviológica: Conviviologia; Homeostático.
Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.

O APOIO, O ARRIMO, A INTERASSISTÊNCIA, O RESPEITO
E A VALORIZAÇÃO DO AMIGO PARAPSÍQUICO INTRAFÍSICO DE HOJE PODEM REPRESENTAR A SIGNIFICATIVA
CONQUISTA DO AMPARADOR EXTRAFÍSICO DE AMANHÃ.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui algum amigo parapsíquico? Já conseguiu
identificar o papel a desempenharem conjuntamente? Qual o saldo dessa interação na atual existência?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 74
e 75.

J. C. N.
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AMIMIA
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amimia é a perda da capacidade de expressar ideias por sinais ou gestos,
ou seja, a ausência de mímica ou da capacidade de imitação da conscin.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo a deriva do idioma Grego, a, “privação; negação”. O termo mimo
vem do idioma Latim, mimus, “mimo; comediante; farsista”, e este do idioma Grego, mimos,
“imitador, ator, bufão; ato mímico”. Surgiu no Século XVII. A palavra amimia apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Inexpressividade física. 2. Incomunicabilidade pessoal.
Neologia. Os 2 vocábulos miniamimia e maxiamimia são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Expressividade pessoal. 2. Gestualística. 3. Mímica. 4. Quironomia.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação; os minipensenes; a minipensenidade.
Fatologia: a amimia; a ausência da mímica; a inexpressividade pessoal; a incomunicação gestual; os gestos pobres da pessoa; as expressões corporais inexpressivas; as expressões fisionômicas; a linguagem somática; a força presencial apagada; a incomunicabilidade; o laconismo verbal; a miniloquência; a breviloquência; os tiques; a impostação; as imitações; as interpretações; a performática; a interlocução sem ênfase; a voz apagada; a desvitalização pessoal; a hipotonia; a hipotensão; a adinamia; a anemia; o acanhamento; a timidez; a inibição; o constrangimento;
a gafe; a desmotivação; o anedonismo; a antipsicomotricidade; o antiprotagonismo; o abatimento
do soma; a autoinsegurança; a falta de traquejo social; a depressão; a melin; a ausência de autocrítica; a intercompreensão; a interassistencialidade.
Parafatologia: o encolhimento da comunicabilidade interdimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a falta do sinergismo somático.
Teoriologia: a teoria da persona.
Tecnologia: as técnicas avançadas das autossuperações.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Somatologia.
Crescendologia: o crescendo timidez–omissão deficitária.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Fobiologia: a sociofobia; a somatofobia.
Holotecologia: a comunicoteca; a linguisticoteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Comunicologia; a Presenciologia; o Histrionismo; a Quironomia; a Coerenciologia; a Intencionologia; a Parapatologia; a Etologia; a Autodesviologia; a Subcerebrologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a pessoa inibida; a múmia comunicativa.
Masculinologia: o homem; o pré-serenão vulgar; o professor; o orador; o comunicólogo;
o acanhadão; o gafento.
Femininologia: a mulher; a pré-serenona vulgar; a professora; a oradora; a comunicóloga; a acanhadona; a gafenta.
Hominologia: o Homo sapiens amimicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniamimia = o orador cadavérico; maxiamimia = o professor tatibitate.
Culturologia: a cultura da indiferença.
Analogismo. Do ponto de vista da Experimentologia, o gesto é a imagem acompanhando a palavra, à semelhança da mídia televisiva sustentada por 2 pilares: a imagem e o diálogo.
Gestual. Sob a ótica da Comunicologia, é relevante à conscin se fazer entender, notadamente quando em contato com várias pessoas. Sem o gestual, a capacidade de comunicação pessoal cai inapelavelmente.
Performances. Pela Intrafisicologia, a existência humana é drama diário e transitório, dividido em múltiplos atos, onde o ambiente intrafísico constitui o palco onde desempenhamos as
performances. Se falta o gestual, a peça da vida humana perde vitalidade e gera maior entropia
por onde vamos, prejudicando os holopensenes pessoal e ambiental.
Intencionalidade. No âmbito da Parapatologia, a amimia traz, como consequência extremamente negativa, a incapacidade de as pessoas em torno não identificarem quais as verdadeiras intenções da conscin, condição capaz de acarretar insegurança e até receio dos outros no trato
do dia a dia. A pessoa temida pode culminar na condição da pessoa desmancha-rodas.
Interpretação. Pelos conceitos da Paraprofilaxiologia, às pessoas muito inexpressivas
na comunicabilidade, deve-se recomendar a frequência a algum bom curso de interpretação, ou,
pelo menos, ao estudo aprofundado da Eloquência, da Oratória ou da Retórica.
Audição. De acordo com a Holomaturologia, sem dúvida, precisamos saber ouvir, calados, sem gestualidade, em muitos contextos. Tal atitude demonstra sabedoria e maturidade. Contudo, isso não pode ser sempre, em qualquer lugar, perante todas as pessoas. A expressividade das
manifestações pessoais é imprescindível à evolução consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a amimia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
2. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
3. Alexitimia: Comunicologia; Nosográfico.
4. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
5. Autocastração: Consciencioterapia; Neutro.
6. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
7. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
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A AMIMIA É PATOLÓGICA PORQUE SIGNIFICA A MORTE
FÍSICA DA COMUNICAÇÃO, O EMPOBRECIMENTO FRANCO DA INTERCOMPREENSÃO, O CAMINHO ABERTO PARA
MALENTENDIDOS E DESINFORMAÇÕES EM GERAL.
Questionologia. Você reconhece ser o histrionismo inevitável à vida intrafísica? Qual
o nível de gesticulação ou mímica empregado por você nas comunicações do dia a dia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 801.
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AMIZADE DA FRATERNIDADE
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amizade da fraternidade é o vínculo criado entre consciências, intra ou
extrafísicas, ou a reunião de amigos objetivando a ajuda às demais, de modo universalista, em detrimento do pacto entre afins para defender os interesses individuais ou do grupelho.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amizade deriva do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia,
“amizade; afeição; simpatia; aliança; pacto”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. A palavra fraternidade procede igualmente do idioma Latim, fraternitas, “fraternidade; parentesco entre
irmãos; união entre povos”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Amizade universalista. 2. Amizade cosmoética. 3. Amizade altruísta. 4. Amizade doadora.
Neologia. As 3 expressões compostas amizade da fraternidade, amizade da fraternidade
inicial e amizade da fraternidade avançada são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Amizade sectária. 2. Amizade interesseira. 3. Amizade de guia
amaurótico. 4. Amizade credora.
Estrangeirismologia: a rede de solidaridad; a consciência large; a magnanimidade urbi
et orbi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intencionalidade das amizades.
Coloquiologia: sempre cabe mais 1.
Proverbiologia: – Não devemos julgar as pessoas somente pela maneira como nos tratam, mas também pelo modo como se relacionam com os outros.
Filosofia: o Gregarismo; o Humanitarismo; o Tenepessismo; o Universalismo; o Cosmismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da fraternidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;
os homopensenes; a homopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o holopensene
das consciências lúcidas.
Fatologia: a amizade da fraternidade; a amizade da interassistencialidade; a amizade policármica; a amizade acolhedora dos demais; o círculo social do abertismo consciencial; a reunião
de amparadores; a amizade com todos; as amizades providenciais; as amizades multiplicadoras;
as amizades amparadoras; as amizades benévolas; as amizades em rede; a especialização interassistencial do amigo; a rede interconsciencial da megafraternidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o convívio com
amparador extrafísico; a prática diária da tenepes; a ofiex pessoal; as consciências acessíveis aos
amparadores extrafísicos; a paramizade de amparadores; as paramizades interassistenciais multisseculares; as aparições e paravisitas das consciexes amigas; a Parelencologia; as amizades benfeitoras nas comunexes avançadas; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); o trabalho conjunto harmônico entre os Serenões e as Consciexes Livres (CLs).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amizade-fraternidade; o sinergismo tenepessista-amparador; o sinergismo entre amigos lúcidos; o sinergismo das consciexes com as conscins amigas.
Principiologia: o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio da afinidade consciencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da abnegação cosmoética.
Codigologia: a cláusula do código pessoal da Cosmoética (CPC) sobre amizades embasando o código grupal de Cosmoética (CGC); o código de valores pessoais.
Teoriologia: a teoria da Conscienciologia.
Tecnologia: as técnicas da interassistência magna; a Paratecnologia Comunicativa entre as consciências evoluídas.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial enquanto treino da amizade da fraternidade a partir do vínculo consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito do êxito interassistencial conjunto nas amizades multisseculares.
Neossinapsologia: a superação das retrossinapses do círculo social fechado.
Ciclologia: o ciclo das amizades; o ciclo da interassistência; o ciclo evolutivo.
Enumerologia: os amigos; os paramigos; os neoamigos; os retroamigos; os superamigos; os poliamigos; os teleamigos.
Binomiologia: o binômio cosmovisão-Universalismo; o binômio megafraternidade-policarmalidade; o binômio amor doador–autotransafetividade; o binômio consciência plural–rede
interassistencial; o binômio megaconexões-maxidoações; o binômio polimatia-pluriafinizações.
Interaciologia: a interação vínculo-paravínculo; a interação Mentalsomatologia–sentimentos elevados; a interação autonomia-doabilidade; a interação interesses magnos–amizades
fraternas; a interação prestatividade–valor consciencial; a interação generosidade-pluralização.
Crescendologia: o crescendo amizade entre guias amauróticos–amizade entre amparadores; o crescendo amizade entre pré-serenões–amizade entre Serenões; o crescendo Humanidade–Para-Humanidade.
Trinomiologia: o trinômio consciências evoluídas–consciencialidade avançada–Reurbanologia Planetária; o trinômio Serenões–Centrais Extrafísicas–megassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio lucidez-benignidade-tecnicidade-interassistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo autodiscernimento egoico / autodiscernimento policármico; o antagonismo prioridade pessoal / prioridade interassistencial; o antagonismo autodisponibilizar-se / autodoar-se; o antagonismo mentalidade grupal / mentalidade cósmica.
Paradoxologia: o paradoxo do diferencial da minipeça no maximecanismo evolutivo.
Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da solidariedade cosmoética evolutiva.
Filiologia: a interassistenciofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a superação da neofobia; a eliminação da xenofobia.
Sindromologia: a cura das síndromes egocêntricas e grupocêntricas.
Maniologia: a superação da mania de beneficiar somente os afins.
Mitologia: a evitação do mito da exclusividade dos amparadores.
Holotecologia: a gregarioteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Interaciologia; a Interassistenciologia; a Amparologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Transafetivologia; a Magnanimologia; a Megafraternologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência amigável; a personalidade fraterna; o ser interassistencial.
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Masculinologia: o intermissivista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a intermissivista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: amizade da fraternidade inicial = aquela entre amparadores; amizade da
fraternidade avançada = aquela entre Serenões.
Culturologia: a cultura da megafraternidade; a cultura da amparabilidade.
Teste. De acordo com a Autopesquisologia, eis 8 perguntas relativas às amizades, listadas na ordem alfabética, para a conscin interessada no assunto:
1. Autodiscernimento. Cultivo amizades mentaissomáticas ou psicossomáticas?
2. Evolução. Tenho amizades evolutivas ou amizades sociosas?
3. Função. Relaciono-me com amigos para esclarecê-los ou fazer endosso sentimental?
4. Interação. Compartilho os amigos ou exijo amizades exclusivistas?
5. Interassistência. Nas amizades, identifico interassistência ou vampirização mútua?
6. Formação. Tenho círculo social composto pelo somatório de trafores ou dos trafares?
7. Receptividade. Acolho novos membros na rede social pessoal?
8. Universalismo. Priorizo interesses universalistas acima dos particulares, nas amizades?
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 amizade da fraternidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
02. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
03. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Central Extrafísica da Fraternidade: Cosmovisiologia; Homeostático.
05. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
06. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.
Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A AMIZADE DA FRATERNIDADE CHANCELA PATAMAR
COSMOÉTICO ELEVADO DA INTERCONSCIENCIALIDADE
E AINDA POSSIBILITA CONEXÕES INTERASSISTENCIAIS
MAGNAS COMO O ACESSO ÀS CENTRAIS EXTRAFÍSICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já compreende a amizade da fraternidade? Quais
reciclagens são necessárias para alcançar essa condição?
K. A.
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AMIZADE DUPLISTA
(DUPLISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amizade duplista é o sentimento fiel, de afinidade, empatia, estima, zelo,
compreensão e / ou intercooperação lúcida mútua entre os parceiros da dupla evolutiva (DE), ao
promoverem a interassistência fraterna multidimensional na convivência diuturna.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amizade vem do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia,
“amizade; afeição, simpatia; aliança; pacto”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. O vocábulo duplo deriva do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Apareceu em 1651.
Sinonimologia: 1. Coleguismo duplista. 2. Solidariedade duplista. 3. Benevolência duplista.
Neologia. As 3 expressões compostas amizade duplista, amizade duplista primária
e amizade duplista avançada são neologismos técnicos da Duplismologia.
Antonimologia: 1. Amizade colorida. 2. Amizade convencional.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; o relacionamento à merveille; a prática da high
fidelity na relação duplista; o love´s in the air na base física duplista fortalecendo a amizade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade fraterna duplológica.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Assim, quando dois seres tão diferentes
como o homem e a mulher se relacionam, é necessário que essas diferenças sejam muito bem
compreendidas a fim de que o relacionamento seja bom (Içami Tiba, 1941–2015).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do duplismo; os proexopensenes; a proexopensenidade; o holopensene da intercompreensão; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; o holopensene da interdependência assistencial; os benignopensenes; a benignopensenidade; o holopensene duplista na
tares; o materpensene duplista; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; o holopensene hígido
da base física da dupla; a harmonia holopensênica na convivência duplológica.
Fatologia: a amizade duplista; a prática da sinceridade na dupla evolutiva; a percepção
da verdade na conversa diária; a concessão em favor da DE; a confiança duplista; a satisfação íntima real com a melhoria do outro; a tomada de decisões considerando a vivência entre os
parceiros da díade; a desinibição e confiança em solicitar assistência ao duplista; o acolhimento
do whole pack grupocármico; a decisão de partilhar os ambientes intrafísicos dividindo a mesma
base física; a tares sob o mesmo teto; a vontade legítima em aproveitar a oportunidade evolutiva
na convivência duplista dia a dia; o acordo pacífico na definição do horário da tenepes; o esforço
duplista ao conciliar a agenda pessoal para estar mais tempo junto ao parceiro; a troca de informações e experiências ampliando a visão de conjunto do outro; o círculo das relações pessoais;
a amizade interativa; o cultivo das amizades; a superação da carência afetivo-sexual; o sexo diário; a antimaternidade sadia planejada; a base física proexogênica; o planejamento existencial
a 2; o livro Manual da Dupla Evolutiva; a estabilidade financeira dos parceiros; a antirritabilidade; a compreensão duplista; a parceria acolhedora; a hipótese de construção da amizade raríssima para próxima existência conjunta.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a promoção do EV
no duplista; o trabalho com as energias entre os parceiros; a participação conjunta na dinâmica
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parapsíquica semanal; a opção pelo autodesassédio; o heterodesassédio na dupla por meio da aplicação do arco voltaico craniochacral pelo parceiro; a confiança no duplista durante o transe parapsíquico nos trabalhos energéticos; o holorgasmo conjunto; a checagem e confirmação das
percepções extrafísicas; as projeções conjuntas; a intensificação da tenepes individual praticada
na mesma base física; os amparadores extrafísicos técnicos de função da dupla evolutiva; o preparo para a Intermissiologia na convivência duplista.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente das amizades; o sinergismo evolutivo da união
dos afins; o sinergismo das realizações interassistenciais duplistas; o sinergismo catalítico evolutivo; o sinergismo da megaconvergência de interesses; o sinergismo de ideias e ações na dupla
evolutiva; o sinergismo das proéxis potencializando o completismo de cada duplista.
Principiologia: os princípios pessoais; o princípio da convivialidade sadia; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da interdependência; o princípio da responsabilidade interassistencial; o duplismo enquanto treinamento
teático do princípio da megafraternidade.
Codigologia: o código duplista de Cosmoética (CDC); as cláusulas sobre amizade nos
códigos pessoais de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e a prática do duplismo evolutivo; a teoria da coevolução; a teoria
da coerência a 2 constatada por meio da amizade duplista; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da autestima sadia fortalecendo a confiança no parceiro evolutivo.
Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva; a técnica do sexo diário; a técnica diálogo-desinibição (DD) fortalecendo a amizade entre os duplistas; a técnica da alcova blindada; a técnica
projetiva do ato sexual; a técnica das pequenas tarefas diárias; a técnica da conscin-cobaia.
Voluntariologia: o voluntariado duplista na mesma IC fortalecendo a interação do casal; a compreensão do sigilo assistencial através do voluntariado em ICs diferentes; o voluntariado interassistencial na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico
da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo das amizades na interação duplista; os efeitos do amadurecimento afetivo; o efeito potencializador da afetividade e da autoconfiança na convivência diuturna; o efeito da propagação cosmoética na conduta exemplarista intercooperativa; os efeitos
dos círculos de amizades evolutivas.
Neossinapsologia: as neossinapses construídas na convivência profícua a 2; as crises de
crescimento geradoras de neossinapses; a interassistência por meio das neossinapses do duplista
clareando o assunto em questão.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial encontro-desencontro-reencontro; o ciclo da reeducação afetiva; o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis.
Enumerologia: o interesse; a aproximação; o carinho; a afeição; a amizade; o amor;
o duplismo.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; a vivência e o fortalecimento contínuo do binômio sinceridade-confiança; o binômio afetividade-sexualidade; o fraternismo vivenciado no binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio autodiscernimento-afetividade; o binômio saber dar–saber receber.
Interaciologia: a interação amor-amizade; a interação essencial duplocarma-grupocarma; a interação vínculo consciencial–cooperação evolutiva; a interação concessões mútuas na
dupla evolutiva–conscessões recíprocas na grupalidade sadia; a interação afinidades-sincronici-
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dades; a interação autoincorruptibilidade–pacificação íntima; a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo proéxis pessoal–proéxis duplista–proéxis grupal; o crescendo condição pré-duplista–condição duplista existosa.
Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio ideia-sentimento-energia.
Polinomiologia: o polinômio pré-casal–casal imcompleto–casal íntimo–casal parapsíquico; o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo amizade / paixão; o antagonismo amizade evolutiva
/ amizade ociosa; o antagonismo vínculo consciencial / vínculo matrimonial; o antagonismo
emoções aventurosas / sentimentos elevados; o antagonismo minidecepções / maxissatisfações;
o antagonismo afetividade madura / afetividade imatura; o antagonismo concessões / exigências.
Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate na convivência duplista; o paradoxo desassediador no âmbito da Duplologia; o paradoxo existente no estresse positivo da crise de crescimento a 2.
Politicologia: a evoluciocracia; a assistenciocracia; a democracia; a conscienciocracia;
a lucidocracia; a meritocracia; a pacienciocracia.
Legislogia: a lei da reeducação afetiva; a lei do maior esforço na convivência duplista;
a lei da empatia; a lei da interdependência consciencial; as leis das probabilidades; a lei da atração dos afins; as paraleis da megafraternidade.
Filiologia: a conviviofilia; a neofilia; a sociofilia; a interassistenciofilia; a comunicofilia;
a intencionofilia; a duplofilia.
Fobiologia: a heterocriticofobia; a conviviofobia; a proexofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a profilaxia da síndrome de Cinderela.
Maniologia: a idolomania; o descarte das manias egocêntricas infantis.
Mitologia: o mito das almas gêmeas; o mito da afetividade sem autesforços; o mito cultural "amar é sofrer"; o mito da perfeição.
Holotecologia: a duploteca; a mentalsomatoteca; a comunicoteca; a interassistencioteca;
a convivioteca; a evolucioteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Duplismologia; a Megafraternologia; a Duplocarmologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Autocriteriologia; a Mentalsomatologia; a Intercompreensiologia; a Autovivenciologia; a Sexossomatologia; a Intencionologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin duplista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: amizade duplista primária = a desenvolvida no duplismo a partir do convívio na mesma base física; amizade duplista avançada = a desenvolvida na conquista do pentatlo
duplista.
Culturologia: a cultura da amizade; a cultura da intercompreensão; a cultura evoluída
da Duplologia Cosmoética; a cultura da doação; a cultura do abertismo consciencial; as culturas
do autodesassédio e do heterodesassédio; a cultura da autonomia consciencial.
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 amizade duplista, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade duradoura: Duplologia; Neutro.
02. Amigo comum: Conviviologia; Neutro.
03. Amizade da fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
04. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
05. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Compromisso duplocármico: Duplocarmologia; Homeostático.
07. Confiança: Confianciologia; Homeostático.
08. Duplismo invexológico: Invexologia; Homeostático.
09. Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
10. Materpensene duplista: Duplologia; Neutro.
11. Maxiconvergência incessante: Evoluciologia; Homeostático.
12. Paramizade: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Parceiro ideal: Duplologia; Homeostático.
14. Pentatlo duplista: Duplologia; Homeostático.
15. Sinceridade evolutiva: Holomaturologia; Homeostático.

O DESENVOLVIMENTO DA AMIZADE DUPLISTA PODE
QUALIFICAR E OTIMIZAR A ASSISTÊNCIA PROMOVIDA
PELOS PARCEIROS EVOLUTIVOS NA PROPAGAÇÃO
TEÁTICA NA VIVÊNCIA DA FRATERNOLOGIA A 2.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está disposto(a) a desenvolver a amizade duplista para melhor assistir o parceiro(a)? Quais ganhos assistenciais e evolutivos proexológicos percebe no desenvolvimento desse sentimento?
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AMIZADE EVITÁVEL
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amizade evitável é o convívio negativo, nefasto ou prejudicial com outra
pessoa, a ser evitado em função da impossibilidade de qualquer assistência pessoal, afastando,
desse modo, a possibilidade de acumpliciamento com ilicitudes, empregando a técnica da omissão superavitária (omissuper).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo amizade vem do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia,
“amizade; afeição; simpatia; aliança; pacto”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. A palavra evitável procede do idioma Latim, evitabilis, de evitare, “evitar; desviar; fugir de; escapar
a”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Amizade perigosa. 2. Amizade prejudicial. 3. Amizade patológica.
4. Amizade regressiva. 5. Amizade tóxica. 6. Má companhia. 7. Incompatibilidade interconsciencial. 8. Pseudamizade.
Neologia. As 3 expressões compostas amizade evitável, amizade evitável juvenil e amizade evitável madura são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Amizade raríssima. 2. Amizade interativa. 3. Amizade evolutivamente sadia. 4. Amizade evolutiva. 5. Amizade construtiva. 6. Amizade salutar. 7. Amizade interassistencial.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; o attachment; o bad friend; a sick friendship.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade; a convergência dos materpensenes das pessoas; os grafopensenes; a grafopensenidade conjunta; os ortopensenes; a ortopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os
morbopensenes; a morbopensenidade; as precauções quanto ao contágio por holopensenes baratrosféricos.
Fatologia: a amizade evitável; a evitação da pessoa sem parentesco e sem dependência
da conscin lúcida, em geral, tornada, por si própria, fraternalmente inassistível; a decisão de não
compactuar com a autocorrupção consciente; o distanciamento calculado cosmoeticamente;
o contato interconsciencial refreado.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autencapsulamento perante ECs intoxicadoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente das amizades.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da reciprocidade; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal; o princípio popular “diga com quem andas e lhe direi
quem és”; o princípio pessoal de não acumpliciamento com o erro alheio; o princípio da desvinculação imediata pós-agressão física.
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Codigologia: os códigos de etiqueta social; o código pessoal de Cosmoética (CPC) definindo os limites da tares; o código grupal de Cosmoética (CGC) estabelecendo as restrições do
convívio comum.
Teoriologia: a teática da amizade cosmoética.
Tecnologia: as técnicas da Paradiplomacia aplicadas às separações interconscienciais.
Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo das amizades; os efeitos interassistenciais da não conivência com os atos anticosmoéticos; os efeitos nocivos das más companhias no adolescente inseguro.
Ciclologia: o ciclo encontros-desencontros-reencontros.
Binomiologia: o binômio amizade-camaradagem (acompadramento); o binômio coexistencial admiração-discordância; o binômio prós-contras.
Crescendologia: o crescendo pré-casal–casal incompleto.
Trinomiologia: o trinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo.
Polinomiologia: o polinômio cronobiológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade perante a qualificação das amizades.
Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo amizade frutífera / amizade regressiva; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo
amizade doadora / amizade credora; o antagonismo amigo / inimigo; o antagonismo amizade
/ namoro; o antagonismo amizade / paixão; o antagonismo assistência fraterna / amizade intensa; o antagonismo (aliteração) convivência / conivência; o antagonismo bom amigo / mau amigo.
Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate; o paradoxo da contrapensenização interassistencial.
Politicologia: a cosmoeticocracia.
Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais; a Paradireitologia; a lei da empatia;
a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço na sustentação da convivialidade sadia.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a neofilia conjunta; a antropofilia; a paraconscienciofilia; a assistenciofilia; a comunicofilia; a xenofilia.
Sindromologia: a remissão da síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a ludomania; a toxicomania; a riscomania.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a comunicoteca; a gregarioteca; a interassistencioteca; a psicoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Vivenciologia; a Sociologia; a Comunicologia;
a Intrafisicologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Intercompreensiologia; a Vinculologia; a Passadologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o líder baratrosférico; o amigo da onça.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a amiga da onça.
Hominologia: o Homo sapiens evitabilis; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Ho-
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mo sapiens confidens; o Homo sapiens confidentior; o Homo sapiens comparticipans; o Homo
sapiens coperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: amizade evitável juvenil = a do jovem, rapaz ou moça, em relação aos
jovens cosmoeticamente transviados em nível irredutível; amizade evitável madura = a da pessoa
de meia-idade em relação às demais pessoas da mesma idade física quando irredutíveis, no acostamento anticosmoético da vida evolutiva.
Culturologia: a cultura da convivência sadia; a cultura da amizade sadia.
Taxologia. No âmbito da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 categorias de amizades merecedoras de estudos acurados a fim de serem evitadas:
01. Amizade colorida: o descompromisso declarado; a promiscuidade sexual.
02. Amizade controladora: as manipulações autoconscientes; os subterfúgios emocionais.
03. Amizade corruptora: a malintencionalidade crassa; a interassedialidade explícita.
04. Amizade falsa: a bajulação escancarada; o bifrontismo desavergonhado.
05. Amizade intrusiva: o desrespeito recorrente; a sinceridade agressiva.
06. Amizade nociva: a competitividade destrutiva; a satisfação malévola.
07. Amizade ociosa: a interlocução inútil; a fofocagem cronicificada.
08. Amizade perigosa: o risco à autoinsegurança; os caprichos ilegais e violentos.
09. Amizade permissiva: os erros reincidentes; as autocorrupções crassas.
10. Amizade possessiva: o ciúme desenfreado; a vampirização voluntária.
11. Amizade venenosa: a hostilidade generalizada; o rancor vingativo.
Perfilologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 categorias de personalidades humanas as quais, em geral, quando refratárias a quaisquer estímulos
ou exemplos assistenciais de reciclagem, podemos considerar, infelizmente, como sendo amizades evitáveis evolutivamente:
01. Alcoólatra.
02. Alienado.
03. Amoral.
04. Contrabandista.
05. Doutrinador.
06. Falastrão.
07. Fanático.
08. Heterassediador.
09. Lobista.
10. Ludopata.
11. Mafioso.
12. Narcotraficante.
13. Prostituta.
14. Racista.
15. Riscomaníaco.
16. Sanguessuga.
17. Sexólico.
18. Terrorista.
19. Toxicômano.
20. Vendedor de armas.
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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 amizade evitável, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
06. Categoria de consciência: Conscienciometrologia; Neutro.
07. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
08. Confiança: Confianciologia; Homeostático.
09. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
10. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
11. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
12. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
13. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
14. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
15. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.

A MEGAPRESSÃO DAS AMIZADES EVITÁVEIS CONSTITUI
PROBLEMA CAPAZ DE ENVOLVER QUALQUER CATEGORIA DE PERSONALIDADE HUMANA POR SURGIR DE INJUNÇÕES E ORIGENS AS MAIS SURPREENDENTES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda cultiva alguma amizade evitável? Por qual
razão lógica?
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AMIZADE EXCLUSIVISTA
(ANTICONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amizade exclusivista é o relacionamento patológico da consciência, intra
ou extrafísica, intencionando manter estritamente para si o afeto de outrem, sendo condição a ser
evitada sempre.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo amizade vem do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia,
“amizade; afeição; simpatia; aliança; pacto”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. A palavra exclusivo é proveniente do idioma Latim Medieval, exclusivus, particípio passado de excludere, “excluir”. Surgiu em 1559.
Sinonimologia: 1. Amizade monopolizadora. 2. Amizade possessiva. 3. Amizade egocêntrica; amizade egoísta. 4. Coleguismo limitador.
Neologia. As duas expressões compostas miniamizade exclusivista e megaamizade exclusivista são neologismos técnicos da Anticonviviologia.
Antonimologia: 1. Amizade aglutinatora. 2. Amizade filantrópica. 3. Amizade inclusiva.
Estrangeirismologia: a friendship possessiva; a sick friendship; a selfish friendship;
o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturidade conviviológica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Evitemos sentimentos exclusivistas.
Ortopensatologia. – “Amizade. Para que a amizade se mantenha é preciso que vá
e venha”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal possessivo; a influência negativa dos arrogopensenes na conquista de neoamizades; o materpensene grupocármico repressor.
Fatologia: a amizade exclusivista; a retroamizade exclusivista; a neoamizade exclusivista; a paraamizade exclusivista; a pseudamizade exclusivista; a teleamizade exclusivista; a microamizade exclusivista; o exclusivismo anticosmoético; a falsa amizade; as coleiras do ego; o nepotismo empregando apenas parentes e amigos; o reatamento da amizade; exclusivismo dos interesses pessoais; o autengano de não manter amizade exclusivista sob o pretexto de ser fiel; o ato de
não querer dividir a companhia de outrem, com ninguém; a visão curta; a amizade egoica sem
permitir a vida própria do amigo; a amizade exclusivista enquanto objeto de satisfação; a autexclusão evolutiva; a escolha dos amigos com foco evolutivo; o círculo de amigos compondo a rede
social de convivialidade; a valorização dos amigos íntimos; a amizade cosmoética; o cultivo das
amizades raríssimas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a vampirização energética da amizade exclusivista; a evitação da
amizade exclusivista do guia cego; a amizade interdimensional; a superação do exclusivismo para
assistência multidimensional eficaz.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio de acontecer o melhor para todos, desistindo de pedir exclusivamente para si; o princípio da descrença (PD) contribuindo para não viver exclusivamente sob
a orientação de verdades absolutas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a amizade evolutiva,
sem patologias exclusivistas.
Teoriologia: a teática do cultivo das amizades evolutivas.
Tecnologia: a técnica da amizade prolífica.
Voluntariologia: o clima de amizade no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos benéficos dos círculos de amizades evolutivas.
Neossinapsologia: a superação das retrossinapses de amizades exclusivistas anticosmoéticas; a aquisição das neossinapses advindas do convívio de neoamizades libertárias.
Ciclologia: o ciclo de reeducação mútua do temperamento exclusivista; o ciclo encontros-desencontros-reencontros.
Enumerologia: a amizade descartável; a amizade patológica; a amizade impertinente;
a amizade indesejável; a amizade obsessiva; a amizade intrusiva; a amizade escravizante.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação dificuldade de fazer amigos–dificuldade de lidar com
perdas.
Crescendologia: o crescendo evolutivo amizade exclusivista–amizade inclusiva–amizade raríssima.
Trinomiologia: o trinômio divergência-amizade-união.
Polinomiologia: o polinômio possessão-exclusivismo-desconfiança-isolamento.
Antagonismologia: o antagonismo amizade doadora / amizade credora; o antagonismo
amizade evolutiva / amizade ociosa; o antagonismo seletividade / sectarismo; o antagonismo universalismo / egocentrismo.
Paradoxologia: o paradoxo de a amizade exclusivista poder gerar amor duradouro.
Politicologia: a política da boa vizinhança eliminando barreiras antifraternas.
Legislogia: a lei do maior esforço na eliminação de sectarismos.
Filiologia: a conviviofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a criticofilia; a neofilia;
a sociofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a antropofobia; a comunicofobia; a conscienciofobia; a criticofobia; a neofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) desviando o foco da convivialidade sadia.
Maniologia: a mania de virar a cara para pessoas não coniventes com a amizade exclusivista.
Mitologia: o mito de poder monopolizar com exclusividade o amor ou afeto de alguém;
o mito de poder monopolizar com exclusividade os pensamentos de outrem.
Holotecologia: a convivioteca; a comunicoteca; a consciencioteca; a gregarioteca; a interassistencioteca; a proexoteca; a sociologicoteca.
Interdisciplinologia: a Anticonviviologia; a Anticosmoeticologia; a Antidiscernimentologia; a Antievoluciologia; a Exclusivismologia; a Holomaturologia; a Interprisiologia; a Paraconviviologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Reciclologia; a Temperamentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amigo-da-onça; o amigo-urso; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a amiga-da-onça; a amiga-ursa; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
comparticipans; o Homo sapiens cosmoethoexclusus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
gruppalis; o Homo sapiens socialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniamizade exclusivista = a postura egoica entre irmãos diante das novas amizades de ambos; megaamizade exclusivista = a da conscin, ao querer monopolizar a atenção do amparador para si, esquecendo os assistidos.
Culturologia: a cultura da manipulação consciencial; a cultura da amizade.
Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 tipos de locais passíveis de serem
encontradas amizades exclusivistas:
1. Bairro.
2. Escola.
3. Extrafísico.
4. Família.
5. Internet.
6. Trabalho.
7. Voluntariado.
Tipologia. Sob a ótica da Autenganologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 tipos de personalidades e respectivas posturas exclusivistas, podendo refletir nas amizades:
01. Avarentas. As pessoas vivendo exclusivamente em função do dinheiro.
02. Bairristas. As pessoas vivendo exclusivamente em função do mundinho pessoal.
03. Compulsivas. As pessoas vivendo exclusivamente em função dos descontroles holossomáticos.
04. Dogmáticas. As pessoas vivendo exclusivamente em função da própria religião.
05. Egocêntricas. As pessoas vivendo exclusivamente em função do ego.
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06. Grupocármicas. As pessoas vivendo exclusivamente em função do grupo familiar.
07. Monodimensionais. As pessoas vivendo exclusivamente em função da dimensão intrafísica.
08. Reprodutoras. As mulheres vivendo exclusivamente em função da gestação humana.
09. Sexólicas. As pessoas vivendo exclusivamente em função do sexo.
10. Somáticas. As pessoas vivendo exclusivamente em função do soma.
Reciclologia. Segundo os princípios “ninguém perde ninguém” e “ninguém é de ninguém”, a consciência, quando sente a necessidade de mudar para melhor, começa a refletir e abrir
mão de sentimentos de posse, doando melhores energias para todos.
Terapeuticologia. Sugere-se, à conscin interessada em aprofundar na autopesquisa, fazer uso de ferramentas úteis disponíveis na Consciencioterapia e na Conscienciometrologia.
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 amizade exclusivista, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acepção de pessoas: Antievoluciologia; Nosográfico.
02. Amigo comum: Conviviologia; Neutro.
03. Amigo invisível: Paraconviviologia; Neutro.
04. Amizade da fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
05. Amizade duplista: Duplismologia; Homeostático.
06. Amizade evitável: Conviviologia; Nosográfico.
07. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
08. Amizade intermissivista: Conviviologia; Homeostático.
09. Amizade internacional: Conviviologia; Neutro.
10. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
11. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
12. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
13. Convivência nociva: Conviviologia; Nosográfico.
14. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
15. Paramizade: Parapercepciologia; Homeostático.

A VIVÊNCIA DA PARADIREITOLOGIA AINDA É UTÓPICA
PARA QUEM PRATICA, ACEITA OU SE SUBJUGA À AMIZADE EXCLUSIVISTA, EVIDENCIANDO SECTARISMO, POSSE, EGOCENTRISMO INFANTIL E / OU EGOÍSMO ADULTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém amizade exclusivista? Por quais
motivos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
502 a 792.
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2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 75.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 185.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 243 e 404.
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AMIZADE GINOSSOMÁTICA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amizade ginossomática é o sentimento de afeição, reciprocidade, estima
ou simpatia vivenciada pela conscin feminina no convívio com homens ou mulheres, crianças ou
adultos, objetivando coexistência harmônica, teática e reconciliadora.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo amizade deriva do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia,
“amizade; afeição; simpatia; aliança; pacto”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. O elemento de composição gino provém do idioma Grego, gyné, “mulher; fêmea”. O vocábulo somática deriva do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material;
corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Amizade feminil. 2. Amizade femínea. 3. Amizade feminal.
4. Amizade feminina. 5. Amizade de mulher.
Neologia. As 3 expressões compostas amizade ginossomática, amizade ginossomática
competitiva e amizade ginossomática evolutiva são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Inimizade ginossomática. 2. Inimizade feminil. 3. Inimizade femínea. 4. Inimizade feminina. 5. Amizade androssomática.
Estrangeirismologia: a evolutionary female friendship; o acquaintanceship; a healthy
coexistence.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da convivialidade.
Coloquiologia: os mi mi mis femininos.
Ortopensatologia: – “Coexistência. Na vida humana não existimos, coexistimos”.
“Ninguém se instala nesta dimensão sozinho, por si mesmo. Precisa, no mínimo, ser filho da mãe.
Somente evoluímos em grupo, por isso, tratemos de nos assistir mutuamente, de modo fraterno”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade; o holopensene grupal da
amizade feminina; os ginopensenes; a ginopensenidade; o pensene maternal; a autopensenização
feminina superficial; o holopensene da concorrência feminina; a autopensenização da amizade
sincera libertária feminina; o holopensene da autogescon assistencial; os autopensenes reflexivos;
os pensenes da amizade amparadora; a qualificação da autopensenidade fraterna da mulher.
Fatologia: a amizade ginossomática; a amizade proveniente da autoridade feminina cosmoética; a sensibilidade feminina assistindo aos amigos; o trafor do acolhimento; a afeição evolutiva e inteligente; os amores errados; a falta de identidade própria da mulher dificultando a convivência; a carência afetiva da mulher; os suicídios provocados por falta de senso crítico da mulher;
a superação da competitividade entre as mulheres; a falta de amizade sincera entre as mulheres;
a falta de conhecimento da funcionalidade hormonal, deixando a mulher viver a mercê do mau
humor instintual; a falta de reciclagem das posturas artísticas e monárquicas de retrovidas, provocando crises de ostracismo; a desvalorização das companhias evolutivas; o ato de ressignificar os
sentimentos de rejeição; o ato de enxergar os problemas como oportunidades recicladoras; a vaidade intelectual substituída pela realização da tares; a superação da baixa autestima promovendo
harmonia nas amizades; a superação da condição de mulher autocrata exercitando a grupalidade;
os movimentos antiviolência; o projeto Mulheres da África; a elegância discreta e tarística nas interrelações; a convivência polivalente articulando soluções; a sedução cosmoética feminina na liderança de pessoas em prol da assistência maior; a manifestação conjunta e assistencial das mulheres nas gescons conscienciológicas; o uso da sedução proativa e engajadora da mulher; a força
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presencial homeostática ginossomática; a inteligência emocional feminina a serviço da interassistencialidade; a fantasia feminina substituída pela intelectualidade na interpretação dos fatos;
a desperticidade feminina; a autorganização feminina otimizando as convivências; a assistencialidade na amizade feminina.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as amizades atuais
sendo reflexos de retrovidas; os bolsões extrafísicos das amizades patológicas feministas e revolucionárias; a paraforça presencial feminina; o sobrepairamento das autoimagens de vidas anteriores estigmatizadas por inferioridades, prejudicando as interrelações atuais; a banalização das amizades extrafísicas; a labilidade parapsíquica desperdiçada; o resgate da paraidentidade feminina
em grupos evolutivos; a pararresponsabilidade evolutiva; a representatividade multidimensional
nas ações do cotidiano; a paradiplomacia visando o melhor para todos; a intuição feminina extrafísica; o autodesassédio superando a teimosia feminina; a paramizade amparadora; o desenvolvimento do laringochacra ampliando o poder da assistência; o parapsiquismo e a sensibilidade ginossomáticos; a parapedagogia feminina.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da amizade ginossomática na parceria da dupla evolutiva (DE).
Principiologia: o princípio da convivialidade sadia; o princípio de a amizade ser pré-requisito para a evolução; o princípio da interdependência evolutiva.
Codigologia: a alínea do código pessoal de Cosmoética (CPC) direcionada para a amizade evolutiva.
Teoriologia: a teática da amizade ginossomática.
Tecnologia: a técnica da imitação evolutiva; a técnica da convivialidade sadia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade
física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Megafraternologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Desperticidade.
Efeitologia: o efeito da afeição fraternal na harmonia do grupo.
Neossinapsologia: as reciclagens necessárias favorecendo a ampliação das neossinapses.
Ciclologia: o ciclo ressomático ginossoma-androssoma favorecendo o senso universalista.
Enumerologia: a amizade afetiva; a amizade esclarecedora; a amizade recicladora;
a amizade verdadeira; a amizade exemplarista; a amizade evolutiva; a amizade mentalsomática.
Binomiologia: o binômio convivência harmônica–convivência evolutiva.
Interaciologia: a interação amizade ginossomática–evolução grupocármica; a interação amizade ginossomática–interprisão grupocármica; a interação com os credores e devedores
com diplomacia.
Crescendologia: o crescendo amizade intrafísica–amizade extrafísica.
Trinomiologia: o trinômio (amizade ginossomática) filial-maternal-amparadora.
Polinomiologia: o polinômio autorreconhecimento-autovalor-autoconsciencialidade-autamizade.
Antagonismologia: o antagonismo heterodesassédio / heterassédio.
Paradoxologia: o paradoxo do sexo feminino visto como frágil possuindo vários aspectos de fortaleza; o paradoxo de a mulher poder ser frágil para solucionar problemas afetivos.
Politicologia: a política da amizade ginossomática interassistencial.
Legislogia: a lei dos afins; a lei da interdependência.
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Filiologia: a adaptaciofilia; a conscienciofilia; a reciclofilia; a disciplinofilia; a leiturofilia; a tecnofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a dismorfofobia; a xenofobia; a neofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome de Gabriela; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome do
ansiosismo; a síndrome da mulher maravilha; a síndrome do ostracismo; a síndrome da boa
moça.
Maniologia: a mania de excluir amizades por indiferença ou conveniência do grupo exclusivista.
Holotecologia: a organizacioteca; a metodoteca; a biografoteca; a mesmexoteca; a regressoteca; a recexoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Autopesquisologia; a Proexologia; a Metodologia; a Procedimentologia; a Intrafisicologia; a Interprisiologia; a Passadologia; a Mimeticologia;
a Recexologia; a Priorologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amigo; o inimigo homem; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a amiga; a inimiga mulher; acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: amizade ginossomática competitiva = aquela ainda evidenciando postura
de concorrência entre as mulheres na convivência com os compassageiros evolutivos, na família
ou nas empresas; amizade ginossomática evolutiva = aquela gerando sentimento acolhedor, esclarecedor e assistencial visando o completismo grupal.
Culturologia: o ato de antecipar o perdão ao androssoma pela cultura machista; a cultura da priorização; a cultura da Cosmoética; a cultura do antidesperdício da vida atual; o aprendizado intercultural da convivialidade sadia.

Enciclopédia da Conscienciologia

776

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 30 comportamentos femininos contrários à amizade ginossomática evolutiva:
01. Assediado: o da mulher vivendo com cangas e coleiras sociais e parassociais.
02. Acomodado: o da autômata humana vivendo acomodada ao holopensene da Socin
patológica e alienada.
03. Antiprofissional: o da profissional da beleza anticosmoética aproveitando das carências femininas.
04. Apedeuta: o da ignorantona não se apetecendo a estudar nem a pensar com falta de
senso crítico.
05. Autoboicotador: o da autoindulgente se anulando a qualquer preço.
06. Ciumento: o da nora incompreeendendo o papel da mãe do esposo.
07. Competitivo: o da orgulhosa não aceitando perder.
08. Egoísta: o da mãe superprotetora educando os filhos para si mesma.
09. Fofocagem: o da alcoviteira criando confusão onde passa.
10. Fútil: o da multívola sem objetividade para viver.
11. Imaturo: a mulher quarentona causando intrigas pelo comportamento adolescente.
12. Infantil: o da adulta-criança buscando atenção.
13. Intrusivo: o da sogra geradora de intrigas.
14. Invejoso: o da amiga não suportando o sucesso alheio.
15. Leviano: o da mulher da massa humana impensante negligenciando a evolução.
16. Materialista: o da aprisionada à matéria, submissa às tradições humanas.
17. Monarquista: o da sovina dependente de riqueza material para ser feliz com arrogância.
18. Murista: o da buscadora borboleta procurando aceitação em todos os grupos.
19. Narcisista: o da autoacrítica com ego antiassistencial.
20. Possessivo: o da mãezona criando dependências para controlar a vida alheia.
21. Provocador social: o da vizinha exibicionista sentindo-se invejada por todos.
22. Pusilânime: o da mulher sem coragem evolutiva.
23. Rebelde: o da filha defendendo causas sem reflexões.
24. Religioso: o da fiel religiosa buscando a autossantificação ao invés da autevolução.
25. Sabotador: o da doutrinadora sonegando ideias libertárias.
26. Sedutor: o da aluna fazendo mau uso do charme.
27. Socioso: o da oportunista vivendo de subserviências sociais e sempre interesseira.
28. Subjugador: o da esposa Amélia se mantendo submissa sem se posicionar.
29. Vaidoso: o da jovem somente pensando em beleza e status social fictício.
30. Vingativo: o da funcionária guardando sentimentos de vingança.
Maturologia. Segundo a inteligência evolutiva (IE), somente com a interassistência evoluímos. As consciências são interdependentes e aprendem com as experiências interpessoais através de múltiplas vidas. Na convivência, em geral, revela-se o nível de maturidade consciencial.
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 amizade ginossomática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
04. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
05. Amizade da fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
06. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
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08.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Antidiscernimento convencional: Intrafisicologia; Nosográfico.
Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Desamarração: Conviviologia; Neutro.
Paramizade: Parapercepciologia; Homeostático.
Relação transformadora: Conviviologia; Homeostático.
Sistematização comportamental: Paraetologia; Neutro.
Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.

A AUTOCONQUISTA DA AMIZADE GINOSSOMÁTICA SADIA
É ESSENCIAL À CONSECUÇÃO EFICAZ DA PROÉXIS.
OS DESPERDÍCIOS GERADOS POR DESAVENÇAS PODEM
SOMAR DÉCADAS OU SÉCULOS DE ATRASO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem investido na conquista da amizade ginossomática sadia? Quais resultados evolutivos concretos tem obtido a partir dessa prática?
Referência Bibliográfica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
356.

L. F. M.
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AMIZADE INTERATIVA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amizade interativa é o sentimento fiel, recíproco, de afeição, simpatia,
estima ou ternura entre conscins, em geral, além das ligações por laços de família ou por atração
sexual.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo amizade vem do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia,
“amizade; afeição; simpatia; aliança; pacto”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. O prefixo inter procede também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo ativa provém igualmente do idioma Latim, activus, “ativo; que age; que tem significação ativa”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Amizade sincera. 02. Amizade evolutivamente sadia. 03. Amistosidade sincera. 04. Amizade útil. 05. Amicícia. 06. Camaradagem; camaradaria; coleguismo;
compadrice; compadrio; companheirismo. 07. Afeição; estima. 08. Intercompreensão. 09. Relações interpessoais amistosas. 10. Casal incompleto.
Arcaismologia. Eis, por exemplo, 2 arcaísmos lusitanos de amizade: amistade, amistança.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo amizade:
amizade-colorida; amizadinha; desamizade; inimizade; inimizante; inimizar; nossa-amizade; paramizade; retroamizade.
Neologia. As 4 expressões compostas amizade interativa, amizade interativa infantil,
amizade interativa adolescente e amizade interativa madura são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Inimizade. 02. Inimicícia. 03. Amizade ociosa. 04. Amizade patológica; amizade tóxica. 05. Amizade-colorida. 06. Má companhia. 07. Desafeição. 08. Animosidade. 09. Incompatibilidade interconsciencial; malquerença. 10. Rivalidade.
Estrangeirismologia: a coniunctio; o Conviviarium; o rapport multimilenar entre as
conscins; a aura popularis; a awareness afetiva; a amicability; o attachment; a friendship;
a amitié amoureuse; o pot-luck dinner; o dia de la amistad; os penfriends.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto às sensações da convivialidade.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Amizade:
amor fraternal. Amizade: relação indispensável. Amizade significa familiaridade. Amizade significa atenção. Amizade exige verbação. Amizade é megatrafor. Amizades multiplicam alegrias.
Coloquiologia. Em certas áreas suburbanas e rurais, a amizade entre as pessoas é resumida pela expressão juntar as panelas, ou seja: juntam as posses da família, na ocasião, quanto
a alimentos e bebidas, colocando tudo à disposição para improvisarem a festa com todo o grupo
de vizinhos.
Citaciologia. Eis a citação clássica e sintética de Marco Túlio Cícero (106–43 a.e.c.):
– Simulatio amicitiae repugnat.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade; a convergência dos materpensenes das pessoas; os grafopensenes; a grafopensenidade conjunta; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a amizade interativa; a amizade correta; a amizade verdadeira; a amizade imitativa; a amizade frutífera; a amizade ativa; a amizade positiva; a amizade heterocrítica; a amiza-
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de aos animais domésticos; o valor inestimável das amizades; a essência da amizade; a importância dos amigos na vida humana; a grande amizade mantida por meio das comunicações modernas;
a autoconsciencialidade da amizade; as amizades nas vidas dos grandes gênios de todos os tempos; a apologia da amizade; o bem-estar gerado pela amizade; o cultivo das amizades; a amizade
começa inspirando confiança; as vinculações; o vínculo consciencial; o vínculo social; as companhias evolutivas prediletas; o vínculo multissecular; o apreço recíproco; a concordância de sentimentos elevados; a benquerença; o benquerer; a camaradaria; a intercooperação direta; a concórdia; a cordialidade; a confraternidade; a dedicação; a deferência; o desvelo; o entendimento; a familiaridade; o festejo; a generosidade; a magnanimidade; a privança; a querença; o respeito;
a simpatia; a sintonia; o exercício da amizade; as categorias de amizades; a amizade inofensiva;
os elos de amizade; a amizade entre desportistas; a amizade entre artistas; a amizade entre intelectuais; a amizade entre empresários; a transparência pessoal; a inteligência afetiva; o círculo social
de amizades; o ato de enturmar; o traquejo social; as coleiras sociais do ego; o convívio homeostático; a classe social; a forma de tratamento; a empatia humana; a união dos afins; o endosso sentimental; o abraço reflexo; o acalento das amizades; o aconchego das amizades; o acordo na amizade; a amizade era o fulcro da vida helênica segundo a Historiografia; a Civilizaciologia; as relações interpessoais; as relações interconscienciais civilizadas; a rede interativa das amizades; a fiabilidade mútua; a interfidedignidade; a interconvicção; o acolhimento mútuo; as afinidades; as
companhias evolutivas; a qualidade da influência das companhias; o arrastamento do exemplo no
universo das amizades; os liames interconscienciais; as múltiplas conexões interconscienciais;
o companheirismo evolutivo; a confiança sustentada pela amizade; a interconfiança; as provas
mútuas de confiança; as gestões compartilhadas; a compatibilidade ideológica; a amizade das duplas evolutivas; a aliança de ideias; os pactos de amizade; a aliança de neoverpons; a radicação
vitalícia na Cognópolis; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI);
a mutualidade da amizade; a oxitocina como hormônio da confiança; a megaconfiança mútua dos
amigos; a megaconfiança mútua das amigas; o pré-casal; o casal incompleto; a condição pré-duplista; os especuladores da amizade; a Bolsa da Amizade; a amizade impertinente; a amizade indesejável; as amizades mutuamente ociosas; a reciclagem das amizades; a amizade desfeita;
o reatamento da amizade; a reconciliação; o cachimbo da paz; o tratado de amizade.
Parafatologia: a paramizade; as amizades extrafísicas; a amizade multidimensional;
a amizade multiexistencial; a amizade multimilenar; a amizade intermissiva; a amizade ideal com
o evoluciólogo do grupocarma; a consolidação da paramizade no período do Curso Intermissivo
(CI); os paravínculos; a paramizade embasando os autorrevezamentos multiexistenciais em grupo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente das amizades.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; a associação de princípios; o princípio da
convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atração “os afins
se atraem”; o princípio da reciprocidade; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal.
Teoriologia: a teática da amizade.
Tecnologia. A técnica do morde e assopra não raro é inevitável no universo da amizade.
Sendo necessário é mais inteligente repreender o amigo secretamente e elogiá-lo em público.
Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo das amizades.
Enumerologia: a amizade étnica; a amizade inspiradora; a amizade terapêutica; a amizade filosófica; a amizade erudita; a amizade política; a amizade contínua.
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Binomiologia: o binômio amizade-camaradagem (acompadramento); o binômio coexistencial admiração-discordância; o binômio amizade-Proxêmica.
Interaciologia: a interação amor-amizade.
Crescendologia: o crescendo pré-casal–casal incompleto.
Trinomiologia: o trinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo.
Polinomiologia: o polinômio cronobiológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade.
Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo amizade frutífera / amizade regressiva; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo
amizade doadora / amizade credora; o antagonismo amigo / inimigo; o antagonismo amizade
/ namoro; o antagonismo amizade / paixão.
Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate.
Politicologia: a cosmoeticocracia.
Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais; a Paradireitologia; a lei da empatia;
a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a neofilia conjunta; a antropofilia; a paraconscienciofilia; a assistenciofilia; a comunicofilia; a xenofilia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a comunicoteca; a gregarioteca; a interassistencioteca; a psicoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Vivenciologia; a Sociologia; a Comunicologia;
a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Intercompreensiologia; a Vinculologia; a Passadologia;
a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a pessoa bem-avinda; a personalidade gregária; a personalidade camaradeira; a pessoa extrovertida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens confidens;
o Homo sapiens confidentior; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor.
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V. Argumentologia
Exemplologia: amizade interativa infantil = a iniciada no período da infância da conscin; amizade interativa adolescente = a iniciada no período da adolescência da conscin; amizade
interativa madura = a consolidada plenamente a partir da meia-idade física da conscin.
Culturologia: a cultura da amizade.
Qualificação. A amizade é complexa porque nem todo pai é amigo, nem todo irmão
é amigo e nem todo amigo é amigo. A qualificação da amizade é tema de pesquisa prioritário para
a conscin lúcida.
Teste. O encontro de pessoas, depois de duas décadas sem se encontrarem, é o maior
teste do nível real da amizade existente entre personalidades.
Utilidade. Dentro da Comunicologia, a amizade é fato útil sobre o qual toda a Humanidade concorda e louva.
Convivência. A convivência pacífica é ponto fundamental para a consolidação da Socin.
Discagem. A iniciativa do Disque-Amizade, por intermédio da comunicação telefônica,
está disseminada por dezenas de cidades, contudo, criou problemas com a cobrança indevida por
parte de empresas prestadoras de serviço. Conforme o local, o Disque-Amizade se transformou
em “telessexo disfarçado”, com conversas “apimentadas”, incentivando negativamente crianças
e adolescentes, sendo, por isso, desativado pelas autoridades.
Condições. À vista da Conscienciometrologia, a amizade envolve, no mínimo, estas
8 condições fundamentais entre as conscins, listadas em ordem alfabética:
1. Cumplicidade: compreensão tácita.
2. Fidelidade: constância de sentimento.
3. Objetivos comuns: visão do mundo semelhante.
4. Prazer na companhia: ECs afins.
5. Proteção recíproca: o princípio da sobrevivência grupal.
6. Sinceridade: lealdade.
7. Solidariedade: mutualismo.
8. Torcida mútua: satisfação benévola.
Consciencialidade. Mediante a Experimentologia, a amizade pura é o único procedimento capaz de elevar o nível consciencial da multidão de amigos. A amizade também estabelece, em certos contextos, o próprio esquema de poder.
Interior. A vida pacata nas pequenas e médias cidades do Interior em geral fortalece as
amizades. Os parentes e vizinhos se reúnem habitualmente para estreitar os laços. Nos bairros
periféricos das cidades e mesmo nos bairros rurais, é comum as famílias se encontrarem para reuniões e festas de confraternização.
Gerações. Há amizades alimentadas ao longo dos anos e até mesmo por gerações. Este
relacionamento fraterno fortalece a amizade e a solidariedade entre as conscins.
Ruptura. Nem mesmo as atribulações do dia a dia desencorajam os homens e as mulheres de estarem ao lado dos amigos nos momentos mais difíceis. A ruptura da amizade no Interior
é sempre muito mais dolorosa se comparada à ruptura na metrópole. Tal fato se deve principalmente ao isolamento e à baixa população da área rural.
Família. Manter amizade, quando sadia e participativa, fortalece a convivência familiar.
Ocorre, então, o respeito mútuo pelas respectivas subjetividades das conscins.
Rituais. A amizade, não raramente, estabelece esquemas operacionais ritualizados, por
exemplo, estes 3, dispostos na ordem funcional, relativos, em determinados casos, até aos casais
incompletos:
1. Visitação. A periodicidade da frequentação.
2. Gastronomia. Os atos de sair e comer conjuntamente (o ritual social da mesa).
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3. Mimos. A troca de presentes.
Grupocarmologia. Com base na Grupocarmologia, observa-se a amizade ambivalente
apresentando aspectos positivos e negativos na vida profissional da conscin, por exemplo, estas
duas categorias:
I. Positivos. Eis, na ordem alfabética, 5 aspectos positivos da amizade ambivalente:
1. Anticonflitologia. Aumenta a margem de administração de conflitos.
2. Cooperação. Cria o clima de cooperação.
3. Equipe. Estimula o sentimento de equipe.
4. Holopensenidade. Torna o ambiente de trabalho agradável.
5. Interconfiança. Instaura o holopensene de confiança.
II.
1.
2.
3.
4.

Negativos. Eis, na ordem alfabética, 4 aspectos negativos da amizade ambivalente:
Corporativismo. Pode gerar o ambiente corporativista.
Interesses. Pode subordinar interesses profissionais a interesses pessoais.
Manipulacionismo. Pode servir para manipular as pessoas.
Promoção. Pode funcionar como instrumento para promover o egocentrismo.

Descompromisso. Sob a ótica da Intrafisicologia, a amizade-colorida ou a relação íntima e amorosa sem compromisso social não é a condição da dupla evolutiva.
Paragenética. Segundo a Parageneticologia, a verdadeira amizade mantida por alguém
com elemento do próprio grupo evolutivo tem a raiz em retrovidas, retrossomas, ou seja: na paragenética de ambos.
Consenso. A partir da Para-Historiologia, Marco Túlio Cícero (103–43 a.e.c.) definiu
a amizade como sendo aquele consenso sobre todas as coisas extrafísicas e humanas, acompanhadas de benevolência e afeição (De Re Publica – “Sobre a República”: “Omnium divinarum humanarumque rerum cum benivolentia et caritate”).
Inconveniências. Na análise da Parapatologia, dentre as piores condições humanas
quanto à manutenção da amizade está a pessoa inconveniente, o “chato clássico” caracterizado
pelo perfil muito bem definido em 2 ângulos:
1. Gangorrão. Em certos contextos, o ser humano inconveniente recebe o epíteto de
“Gangorrão”, ou seja: “onde ele senta, o outro levanta”.
2. Desmancha-roda. Em outros contextos, a conscin inconveniente é caracterizada pela
expressão “desmancha-roda”, ou seja: “onde ela chega, o grupo de pessoas se cala e se dispersa”.
Chicletinho. Pelos conceitos da Parapedagogiologia, o relacionamento da criança com
os amigos, companheiros e colegas deve ser observado quanto à amizade chicletinho, aquele
“amiguinho grudento” capaz de se transformar em peso na vida da criança.
Características. Os amigos-chicletes, colegas-dependentes ou coleguinhas grudentos,
sem referência sólida para se humanizar e constituir as próprias noções de vida, apresentam, essencialmente, 4 características geradas pela fragilidade dos pais, ou seja, no caso modelos inconsistentes em casa onde as crianças são deixadas semiabandonadas:
1. Manias. Repetem palavras e manias do filho.
2. Imitações. Seguem passos e atitudes das crianças.
3. Espera. Esperam a iniciativa infantil para então fazerem as coisas juntos.
4. Dependência. Apresentam clara e triste dependência à ascendência nem sempre sadia
de quem anda atrás.
Aviso. Diante de tais circunstâncias o melhor e mais inteligente é avisar de alguma forma os pais dos amigos-dependentes, exigindo a informação e orientação das crianças, pois as
amizades “penduradas” podem se tornar peso para os seguidores e imitadores.
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Ouvidos. Em face da Somatologia, a amizade torna os ouvidos acessíveis ao amigo.
Pesquisas. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 60 exemplos de expressões compostas
de discernimento para as investigações da comunicação da Conscienciologia, capazes de interessar no universo de pesquisas da amizade:
01. Afetividade acre-doce: o antagonismo minidecepções / maxissatisfações.
02. Agressividade didática: as impactoterapias facilitadas pela falta de cerimônia.
03. Amizades multimilenares: as multividas intrafísicas.
04. Amizades novas.
05. Amor inegoísta: a amizade doadora.
06. Anotações anticorruptoras: o código grupal de Cosmoética (CGC).
07. Aperitivo intelectual.
08. Arquitetura verbal: o antagonismo formalismo / coloquialismo.
09. Ases da evolução: as amizades com consciexes hierarquicamente superiores.
10. Autobiografia multiexistencial: os revezamentos existenciais; holobiografia.
11. Autoconscientização energética.
12. Autocrítica mais crítica: a técnica do espelho.
13. Casuística projeciológica: a projeção consciente a 2.
14. Ciências periconscienciais ou eletronóticas.
15. Circunvoluções erradas.
16. Comunicação protética: os penfriends falando idiomas diferentes.
17. Conhecimentos rejeitados.
18. Conscienciólogo erudito: o catalisador da fome do saber no grupo.
19. Defender o indefensável.
20. Demagogia pedagógica.
21. Dicionários cerebrais: os jargões das amizades profissionais.
22. Empatia subconsciente.
23. Entrada na projeciocracia: a primeira projeção consciencial assistida.
24. Especialismo hemiplégico: o saber tudo de nada eletronótico.
25. Farsas comerciais-científicas.
26. Fatos de amor.
27. Furo na represa.
28. Gado turístico.
29. Glamourização da ignorância: os enxuga-gelos da politicalha.
30. Gravações no gelo.
31. Holopensenedores da Projeciologia.
32. Impurezas da comunicação: a leniência.
33. Indústria cultural.
34. Inexistência de chefe: a linguagem horizontal dos amigos.
35. Informações multimídias: os blogues especializados.
36. Instrumentos conscienciométricos: o Curso da Conscin-cobaia.
37. Interassédios cronicificados: a parceria patológica conscin-consciex.
38. Laboratórios conscienciológicos.
39. Lavagens subcerebrais.
40. Livro sem letras.
41. Livros natimortos.
42. Masturbações subcerebrais: as fantasias sexuais recorrentes.
43. Megaforça da fraternidade: o link com a CEF.
44. Menu cultural.
45. Multideslavagens conscienciais: a reeducação dos cognopolistas da CCCI por
intermídio do princípio da descrença.
46. Paradigma dos paradigmas: as visitas extrafísicas às tertúlias conscienciológicas.
47. Parto do gênio.
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Pequenas ausências intraconscienciais.
Picadela no balão.
Presença catalítica.
Princípios autevolutivos.
Promessas palanqueanas: as autovendagens populistas.
Puerilidade senil: o rebaixamento do nível das conversas na quarta idade.
Remuneração do trabalho: a amizade não tem preço.
Reperspectivação intelectual: a maxidissidência do antigo grupo de amigos.
Seletividade egoica.
Sociedade falocêntrica.
Teste do infinito.
Testes da consciencialidade: o ônus do não.
Volubilidade evolutiva.

Apresentação. Toda palavra pode ser insulto, dependendo do contexto no qual é empregada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a amizade interativa, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
06. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
07. Confiança: Confianciologia; Homeostático.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
09. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
10. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
11. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
12. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.

A AMIZADE INTERATIVA É INDISPENSÁVEL À EVOLUÇÃO
DE TODAS AS CONSCIÊNCIAS, POR ISSO NINGUÉM PERDE POR APRENDER SEMPRE A CULTIVAR AMIZADES
SINCERAS NAS VIDAS INTRAFÍSICA E EXTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitora ou leitor, é bom ou mau cultivador das amizades? Por qual
razão? Qual a extensão do círculo de amizades mantido por você?
Bibliografia Específica:
01. Folha de S. Paulo; Redação; Professor se queixa de Disque-Amizade (Cobrança da Telesp); Jornal; Diário; Caderno: Cotidiano; São Paulo, SP; 29.06.98; página 3 – 9.
02. Gazeta do Povo; Redação; A Vida Pacata do Interior fortalece as Amizades; Jornal; Diário; Seção: Estadual; 2 ilus.; Curitiba, PR; 01.11.98; página 21.
03. Gazeta do Povo; Redação; Disque-Amizade é Acusado de Cobrança Indevida (Cobrança da Telepar);
Jornal; Diário; Seção: Direitos & Deveres do Consumidor; 1 fatura; 1 ilus.; Curitiba, PR; 24.08.98; página 32.
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04. Gazeta do Povo; Redação; Provada Cobrança Indevida pelo Disque-Amizade; Jornal; Diário; Seção: Direitos & Deveres do Consumidor; 1 fatura; 3 ilus.; Curitiba, PR; 31.08.98; página 36.
05. Giannotti, José Arthur; Sobre a Amizade; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Caderno: Mais!; 2 ilus.;
glos.: 8 termos; São Paulo, SP; 15.08.93; página dupla central (espelho) do caderno.
06. Marques, Hugo; Disque-Amizade está Suspenso no País (Denúncias Sobre Irregularidades); O Estado de
S. Paulo; Jornal; Diário; Seção: Geral; São Paulo, SP; 28.06.99; página A 13.
07. Mesquita, Cláudia Ribeiro; Amizade dilui Tensão no Trabalho; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Seção:
Comportamento; 2 ilus.; São Paulo, SP; 10.07.94; capa do caderno.
08. Peixoto, Paulo; Disque-Amizade é Acusado de Pedofilia; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 79;
N. 25.586; Caderno: Cotidiano; São Paulo, SP; 22.04.99; página 3 – 5.
09. Pontes, David; Projeto Vida: Amiguinhos Chicletes (Amizade Chicletinho); A Gazeta do Iguaçu; Tabloide; Diário; Seção: Comportamento; 1 ilus.; Foz do Iguaçu, PR; 26.01.99; página 13.
10. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 129, 256, 272, 541, 628 e 666.
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AMIZADE INTERMISSIVISTA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amizade intermissivista é o sentimento fiel, recíproco, elevado, de afeição, simpatia e estima, manifesto na convivência harmônica entre as consciências extrafísicas, durante o Curso Intermissivo (CI), podendo atuar na condição de recurso potencializador de união
do grupo, quando ressomado, na consecução entrosada da maxiproéxis grupal interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amizade vem do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia,
“amizade; afeição; simpatia; aliança; pacto”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. O prefixo inter procede do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão deriva igualmente do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Amizade de CI; amizade oriunda do CI. 02. Amistosidade intermissivista. 03. Paravínculo intermissivista. 04. Familiaridade intermissivista. 05. Companheirismo de CI. 06. Afeição intermissivista. 07. Coleguismo intermissivista. 08. Empatia intermissivista. 09. Amizade proexogênica. 10. Amizade pré-ressomática; paramizade intermissivista.
Neologia. As 3 expressões compostas amizade intermissivista, amizade intermissivista
imatura e amizade intermissivista madura são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Amizade baratrosférica. 02. Amizade intrafísica. 03. Amizade
meramente humana. 04. Inimizade humana. 05. Inimicícia pós-ressomática. 06. Antipatia.
07. Amizade evitável. 08. Pseudamizade. 09. Amizade ociosa. 10. Amizade interesseira.
Estrangeirismologia: a parafreundschaft; o Intermissarium; os flashbacks do CI; o rapport entre os intermissivistas; a awareness afetiva; o link com a paraprocedência; o CI objetivando o upgrade da vida intrafísica dos participantes; os diferentes backgrounds dos intermissivistas.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade das autorretrocognições paraprocedenciais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal paraperceptivo do CI; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; a predisposição pensênica interativa; as influências pensênicas recíprocas.
Fatologia: o reconhecimento da amizade intermissivista na qualidade de aporte evolutivo; o interesse da conscin intermissivista na interaprendizagem; a quebra dos grupúsculos; a interassistencialidade teática entre pares; o estudo sistematizado da amizade intermissivista; o compromisso proexológico de cultivar na intrafisicalidade a amizade firmada na intermissão; a amizade intermissivista atuando na condição de fator motivador para enfrentar o rolo compressor da vida intrafísica; a amizade intermissivista acelerando a superação do restringimento intrafísico;
a conscientização da concatenação das programações existenciais individuais; as metas evolutivas
compartilhadas; o aprimoramento da amizade intermissivista enquanto indicador do nível das reciclagens intraconscienciais; a chamada de trabalho para a escrita de antologia sobre o tema amizade intermissivista a “n” mãos.
Parafatologia: a amizade intermissivista; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as retrocognições intermissivas; o valor atribuído ao paravínculo entre os integrantes do
CI; a dinâmica de grupo de consciexes intermissivistas no reforço do paravínculo; a elevação sincronizada de pensamentos e sentimentos com foco na maxifraternidade; a conscientização grupal
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da tarefa da reurbex; o relacionamento horizontal entre os intermissivistas; a perda do individualismo sem perda da individualidade; o planejamento de mecanismos de ajuda mútua; a Parageografia influindo na produção mentalsomática; a aquisição de neovalores; a agilização da holobiografia pessoal; as interações bioenergéticas homeostáticas; a aprendizagem extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente das amizades; a valorização dos talentos individuais no sinergismo grupal; o sinergismo da cooperação interpares.
Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio popular “a união faz a força”; o princípio do exemplarismo grupal
(PEG); o princípio básico da maxifraternidade; o princípio da evolução interassistencial nas
múltiplas dimensões; o princípio da interdependência evolutiva.
Codigologia: o código evolutivo dos intermissivistas.
Teoriologia: a teática do cultivo das amizades intermissivistas.
Tecnologia: a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo; a técnica do salto
baixo; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica do vínculo consciencial; a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica da autorreflexão; a técnica da evitação dos
falsos conceitos; a técnica de recuperação dos cons magnos.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto base para a consolidação
das amizades intermissivistas; os futuros voluntários; a condição do voluntário retomador de tarefa; as abordagens interassistenciais entre os voluntários da CCCI; os vínculos interconscienciais proexológicos no voluntariado; os voluntários da Conscienciologia na condição de assistidos
e assistentes; o labcon itinerante do voluntário docente conscienciológico; o voluntariado conscienciológico enriquecendo o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito da neutralização da síndrome do estrangeiro por meio do reencontro e da convivência com o grupo evolutivo; o efeito da aceleração das reciclagens pessoais
e grupais; o efeito positivo, impactante, do primeiro encontro na intrafisicalidade com os amigos
intermissivistas; o efeito da sinergia na execução das tarefas grupais; o alívio dos efeitos dos
traumas psicossomáticos do passado; o efeito da dinamização da aprendizagem horizontal por
meio da troca de experiências pessoais; o efeito da expansão da rede de amizade.
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses;
a aquisição de neossinapses nas práticas diárias da tenepes; as neossinapses derivadas das interações conscienciais; as neossinapses com a recuperação dos cons magnos; a aquisição das neossinapses cosmoéticas; as neossinapses das cláusulas proexológicas; a descoberta recente dos
“neurônios-espelho” influindo nas sinapses relativas à empatia.
Ciclologia: o ciclo ressoma–dessoma–intermissividade lúcida; o ciclo sementeira intrafísica–colheita intermissiva; o ciclo assim-desassim; o ciclo autorreflexão-assertividade; o ciclo
patológico de omissões deficitárias; o ciclo causas-efeitos; o ciclo de retrocognições úteis.
Binomiologia: o binômio amizade extrafísica–amizade intrafísica; o binômio afetividade-cognição; o binômio amizade-debate; o binômio autenticidade-transparência; o binômio admiração-discordância; o binômio paravínculo–consciência grupal; o abandono do binômio personalismo-individualismo.
Interaciologia: a interação necessidades pessoais–necessidades grupais; a interação Intermissiologia-Intrafisicologia; a interação memória cerebral–holomemória; a interação fatos-parafatos; a interação Socin Pacífica–Sociex Avançada; a interação vários ângulos–nova perspectiva; a interação Grupocarmologia-Maxiproexologia.
Crescendologia: o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo pensamentos hígidos–sentimentos elevados–união grupal; o crescendo iniciativa individual–completismo grupal;
o crescendo evolutivo consréu–intermissivista–amparador extrafísico; o crescendo exigência mi-
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nima–excelência máxima; o crescendo minipeça humana–maximecanismo interassistencial multidimensional; o crescendo gratidão-comprometimento-lealdade.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-retrocognições-precognições.
Polinomiologia: a evitação do polinômio barreiras-reservas-preferências-favoritismos.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei da grupocarmalidade.
Filiologia: a conviviofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a proexofilia; a cosmoeticofilia; a raciocinofilia; a fraternofilia.
Holotecologia: a convivioteca; a intermissioteca; a interassistencioteca; a proexoteca;
a evolucioteca; a comunicoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Paraconviviologia; a Intermissiologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Harmoniologia; a Comunicologia; a Evoluciologia; a Autoparaprocedenciologia; a Holomaturologia; a Maxiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin camarada; a consciex amparadora de função; as
conscins colegas do CI; a minipeça interassistencial; os orientadores evolutivos.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amigo; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amiga; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;
a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis;
o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens comparticipans.
V. Argumentologia
Exemplologia: amizade intermissivista imatura = a afeição entre colegas do CI, porém
convivendo à margem, sem assumir as tarefas da programação existencial grupal; amizade intermissivista madura = a afeição entre colegas do CI, convivendo em plena integração, em prol da
consecução da programação existencial grupal (maxiproéxis).
Culturologia: a Multiculturologia Humana.
Virtude. No contexto da Historiologia, Marco Aurélio (121–180) – o imperador-filósofo
–, no livro “Meditações”, descreveu o aprendizado obtido pela observação das virtudes (trafores)
das pessoas com as quais convivia, relacionando cada indivíduo com a respectiva virtude. Esse
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exemplo serviu de inspiração para a técnica da assimilação de trafores, mediante a qual aprendese pelo exemplo das virtudes dos amigos intermissivistas.
Pré-requisitos. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 17 pré-requisitos para a vivência
plena da amizade intermissivista na intrafisicalidade:
01. Abertismo: a abertura do microuniverso intraconsciencial para o cultivo da amizade; a espontaneidade; a acessibilidade pessoal; a informalidade afetuosa na convivência com os
pares; a suplantação das convenções humanas no trato interconsciencial; o peito aberto.
02. Acolhimento: o acolhimento do colega recém-chegado, incentivando a consecução
dos projetos proexológicos; a sociofilia; o trato fácil; a saída do egocentrismo em direção ao altruísmo.
03. Aglutinação: o espírito aglutinador, não competitivo; o olhar de fraternidade.
04. Benevolência: o bem querer; a consideração; a compreensão; a generosidade; os
presentes mentaissomáticos.
05. Comunicação: os neologismos da Conscienciologia servindo de plataforma de comunicação entre os intermissivistas; a necessidade de superar os malentendidos; o poliglotismo
vencendo a barreira da comunicação internacional.
06. Consciência de equipe: o engajamento nas tarefas libertárias na condição de minipeça; o ato de colocar o “nós” acima do “eu”; o egocídio.
07. Inteligência evolutiva: o autodiscernimento quanto à inteligência evolutiva (IE) na
condição de fator de convergência dos colegas intermissivistas.
08. Intencionalidade: a transparência e a autenticidade chancelando a intencionalidade;
a busca constante dos ortopensenes.
09. Interdependência: a condição natural do “dar e receber” e do “pedir e oferecer ajuda” na hora certa; a necessidade intrínseca de se qualificar as relações interconscienciais; o feedback constante na condição de valioso recurso para as recins; o compartilhamento da carga total,
diminuindo a carga individual.
10. Lealdade: a fidelidade com a procedência extrafísica servindo de base para a construção das relações interconscienciais; a lealdade entre os amigos; a distância não separando os
amigos intermissivistas.
11. Ponto de encontro: o Tertuliarium servindo de encontro multidimensional dos intermissivistas; os diálogos e debates de alto nível; a Enciclopédia da Conscienciologia conectando os amigos escritores intermissivistas; os eventos conscienciológicos servindo de momentos de
confraternização; o encontro social; o lazer em conjunto.
12. Predisposição assistencial: a natureza assistencial intrínseca; a vontade natural de
assistir aos demais.
13. Proatividade: a amizade viva, ativa, cultivada permanentemente; a intenção de
construir amizades sólidas.
14. Respeito: a deferência às escolhas do outro; o respeito à individualidade; o respeito
à privacidade.
15. Ressarcimento afetivo: a reparação dos erros e omissões cometidos com os amigos
intermissivistas; a desdramatização dos equívocos.
16. Traforismo: a confiança na capacidade de superação dos obstáculos intrafísicos;
a segurança na fundação sólida da programação existencial; a ausência de desconfiança em relação ao outro.
17. Universalismo: a atenção às diferentes nacionalidades dos intermissivistas; os intercâmbios culturais enriquecedores; o universalismo se manifestando no círculo social.
Benefícios. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 16 benefícios da reativação e cultivo
da amizade intermissivista na intrafisicalidade:
01. Afetividade: o sentimento genuíno de afeição pelo próximo; a conciliação da racionalidade com a afetividade sadia.

790

Enciclopédia da Conscienciologia

02. Antivitimização: a superação da vitimização por meio do encontro de novo modelo
de interrelacionamento consciencial; os caprichos e o orgulho deixados em segundo plano; a desnecessidade do estrelismo.
03. Compartilhamento: o compartilhamento das conquistas dos pares; o ato de “torcer
pelo sucesso do outro”.
04. Contentamento: o bem-estar da convivência com o grupo.
05. Convergência: os objetivos convergentes superando as divergências.
06. Diluição: a redução das falhas pessoais através da interação grupal.
07. Diversidade: as diferenças de pontos de vista ampliando a visão de conjunto.
08. Equilíbrio: a presença dos amigos intermissivistas ajudando na conquista da harmonia, equilíbrio íntimo e soltura energossomática.
09. Equiparação: a conscientização da equiparação de valor entre a importância da programação existencial própria e a do outro.
10. Grupalidade: a grupalidade se refletindo na intraconsciencialidade; o alinhamento
das manifestações pessoais com o código grupal de Cosmoética (CGC).
11. Identidade: o resgate da identidade consciencial através do convívio com os colegas
intermissivistas.
12. Megaprojetos: a viabilização da consecução dos megaprojetos proexológicos grupais.
13. Nivelamento: o esforço do grupo evolutivo para se nivelar por cima; a força da homeostasia grupal.
14. Profundidade: a solidez da amizade intermissivista tornando secundário o pouco
tempo de convivência intrafísica.
15. Reconciliação: o chancelamento intrafísico das reconciliações extrafísicas, realizadas no CI; as reconciliações ideológicas; a anulação gradativa das ligações baratrosféricas; o exercício da convivialidade sadia, na qualidade de antídoto ao belicismo; as reconciliações intergrupais por meio da representatividade.
16. Segurança: o apoio dos amigos intermissivistas nas crises de crescimento pessoal;
a segurança proporcionada pela rede de amizade; o aporte indispensável da amizade intermissivista para a consecução da proéxis.
Extrafisicalidade. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 temas relacionados à amizade intermissivista:
01. Amparador: a amizade incondicional do amparador exemplificando a vivência prática da paramizade; os amparadores especialistas no assunto da amizade; a satisfação da equipex
com os reencontros produtivos dos intermissivistas ressomados; as visitas didáticas de consciexes
intermissivistas preparando a futura ressoma.
02. Assediador: as inúmeras consciências baratrosféricas na Parageografia do planeta;
o encapsulamento patológico feito pelo assediador impedindo temporariamente as conexões saudáveis entre os intermissivistas; a amizade representando o antídoto contra o belicismo.
03. Curso Intermissivo: a amizade intermissivista na condição de matéria no CI; a qualificação da amizade a partir do 1o Curso Intermissivo com o despontamento da inteligência evolutiva; a despedida do CI com dinâmica grupal fortalecendo as parassinapses fraternas.
04. Evoluciologia: a confiança do evoluciólogo na rede de amizade entre os intermissivistas; as sincronicidades, as retrocognições e as extrapolações gerenciadas pelo orientador evolutivo; a Evoluciologia enquanto meta para quem cultiva e amplia o círculo de amizade.
05. Exemplarismo: a importância do exemplarismo pessoal perante as consciexes;
a conquista da autoridade moral no reativamento da amizade intermissivista na intrafisicalidade.
06. Guia amaurótico: os antigos companheiros não intermissivistas incapazes de desenvolver amizade desinteressada; a sedução dos guias amauróticos para o retorno às amizades
ociosas do passado.
07. Laços intermissivos: os laços evolutivos da intermissão prevalecendo sobre rivalidades do passado.
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08. Paracérebro: o acesso ao paracérebro; o extrapolacionismo parapsíquico com teor
retrocognitivo na condição de ferramenta para a recuperação de cons magnos da intermissão;
a geração de novas sinapses no cérebro.
09. Projeções conscientes: as projeções educativas; a comunicação parapsíquica; a lógica evolutiva dos parencontros; o círculo parassocial.
10. Reurbex: a reurbanização extrafísica servindo de meta comum, elemento aglutinador da amizade intermissivista.
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 amizade intermissivista, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
03. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
04. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
05. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
06. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
07. Efeito intermissivo: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Fusão social: Conviviologia; Homeostático.
09. Natureza intermissiva: Intermissiologia; Neutro.
10. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
12. Paramizade: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
14. Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.
15. Relação transformadora: Conviviologia; Homeostático.

NÃO BASTA TER FEITO AMIZADES DURANTE O CURSO
INTERMISSIVO. O PRIORITÁRIO É SABER UTILIZAR ESSE
RECURSO, COM EFICÁCIA, NA VIDA INTRAFÍSICA, CORRESPONDENDO AOS AUTOCOMPROMISSOS FIRMADOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, exerce conscientemente a amizade intermissivista no dia a dia? Quais proveitos evolutivos já obteve na aplicação da amizade intermissivista? Você é “bom camarada” com todos os colegas?
Bibliografia Específica:
1. Aurelio, Marco; Meditações; Coleção à Obra-prima de cada Autor; revisores Ruy Cintra; & Beatriz Spina
Forjaz; 132 p.; 1 website; 3 anexos; alf.; 18 x 12 cm; br.; Martin Claret; São Paulo, SP; 2005; páginas 15 a 20.
2. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Marina
Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.: 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões
e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;
5 websites; 1 posf.; 20 infográficos; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 115 e 150 a 164.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 810, 903, 966 a 969 e 1.018.
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4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 95 a 100, 226
a 229 e 848.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 121 e 129.
6. Vogt, Anne-Catrin; O Senso de Interconectividade: Experiência na Tenepes; Artigo; Conscientia; Revista; Trismestral; Vol. 13; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2009; páginas 83 a 86.
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AMIZADE INTERNACIONAL
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amizade internacional é o sentimento fiel, recíproco, de afeição, simpatia, estima ou ternura entre conscins procedentes de países diferentes ou habitantes de territórios
com características sociais, políticas e geográficas distintas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo amizade vem do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia,
“amizade; afeição; simpatia; aliança; pacto”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. O vocábulo internacional provém do idioma Francês, international, e do idioma Inglês, international,
“internacional”. Apareceu em 1858.
Sinonimologia: 01. Amizade entre pessoas de diferentes nações. 02. Companheirismo
multicultural. 03. Amizade estrangeira. 04. Amizade intercontinental. 05. Apreço internacional.
06. Estima internacional. 07. Laço afetivo internacional. 08. Simpatia sem fronteiras. 09. Cordialidade internacional. 10. Amizade globalizada.
Neologia. As duas expressões compostas amizade internacional básica e amizade internacional avançada são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Amizade bairrista. 02. Amizade interestadual. 03. Amizade nacional. 04. Amizade-colorida. 05. Desafeição; inimizade. 06. Animosidade. 07. Antipatia. 08. Rivalidade. 09. Patriotismo. 10. Competição internacional.
Estrangeirismologia: o rapport interconscins; o approach internacional; as best practices internacionais; o leitmotiv das interações multiculturais; a open mind; o link com a paraprocedência pessoal através da conscin amiga; o princípio like attracts like; o feedback interassistencial; a amistad; a friendship; a Freundschaft; a host family.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência do Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade; a irradiação do pensene fraterno
para o amigo distante; os ortopenesenes; a ortopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os sociopensenes;
a sociopensenidade; os ternopensenes; a ternopensenidade; os globopensenes; a globopensenidade.
Fatologia: a amizade internacional; a amizade além das fronteiras territoriais intrafísicas; o coleguismo universal; a curiosidade pelo diferente; o intercâmbio internacional gerando novas amizades; a ponte internacional da amizade; a cidade propiciando a interação cultural através
da diversidade de etnias; o desafio da viagem de estudos a país alheio; a viagem de navio; a viagem de trem; os benefícios do poliglotismo; o início de amizade durante faculdade no exterior; os
contatos amistosos nas pós-graduações fora do país de origem; a cumplicidade e companheirismo
durante a formação acadêmica; o retorno ao país de origem; a amizade internacional valorizada
e mantida apesar do tempo e distância; as ligações telefônicas em comemoração aos aniversários;
o contato com familiares do amigo estrangeiro; o aprendizado em comum; os atritos conscienciais
entre famílias internacionais; a diferença de valores; a tradução simultânea facilitando o rapport
entre as pessoas; a mediação; as reciclagens intraconscienciais após longos anos de separação; os
ganhos secundários com a manutenção de certas amizades; o livre arbítrio com os amigos intrafísicos; os tradicionalismos; a mudança de amizades; a construção de afeto incondicional entre amigos; a nova geração; o antigo amigo de infância habitando outro país; o reencontro com antigo
amigo no país de origem após longo tempo; as boas lembranças da infância e adolescência; as
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amizades mantidas por meio das tecnologias de comunicação modernas; a sensação de proximidade entre pessoas via Skype; o Facebook; o regalo intercontinental; o mimo gastronômico internacional; a alegria ao receber lembrança de amigo distante; as variações climáticas entre países;
o acolhimento de amigo na chegada ao país estrangeiro; a hospedagem em casa de amigo; a alegria do reencontro; o abraço de urso; o novo encontro após longa data; a gastronomia criando ambiente de troca entre pessoas; o almoço produtivo; o lanche prolífico; a amizade evoluindo para
namoro; os namorados habitantes de países diferentes; os pré-duplistas afastados por oceanos; os
duplistas com nacionalidades distintas habitantes do mesmo país; o senso de união entre pessoas
provenientes de países e continentes diferentes; a valorização do melhor amigo distante; a amizade sem distinção de raça, cor e sexo; a transmissão da tertúlia conscienciológica aproximando
amigos; o interesse comum em livros; o universo das amizades; a cidadania internacional.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paraclima da
amizade internacional; a amizade com os amparadores de nacionalidade diversa; a amizade com
os guias amauróticos gerada em retrovidas; os ganhos secundários com a manutenção dos amigos
extrafísicos; o resgate de companheiro evolutivo imerso na Baratrosfera; o reencontro com antigo
amigo evolutivo proveniente de retrossocins variadas; a paraprocedência comum de amigos internacionais; o fenômeno de telepatia entre amigos provenientes de países diversos; o parapsiquismo
aproximando os amigos internacionais com o auxílio dos amparadores; a projeção consciente com
alvo mental no amigo em país distante; a tenepes reaproximando consciências e dimensões; o poliglotismo ampliando o rapport e a assistência na tenepes; a lembrança do amigo intercontinental
durante a tenepes; a predisposição à amizade com o orientador evolutivo; a amizade intercontinental do Serenão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente das amizades; o sinergismo conviviológico
transfronteiriço.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da atração
“os afins se atraem”; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do menos doente assistir o mais doente; o princípio da bola da vez;
o princípio da mente expandida nunca mais voltar ao tamanho original; o princípio grupal de
juntos se ir mais longe; o princípio dos fatos orientarem a pesquisa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teática da amizade; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria
da interconfiança; a teoria da troca de bastão; a teoria da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva; a técnica diálogo-desinibição (DD); a técnica
de viver evolutivamente por meio da interassistencialidade; a técnica da tela mental; a técnica do
perdão; a técnica da reconciliação; a técnica da assimilação de trafores; a técnica de mais 1 ano
de vida intrafísica; a técnica de alcançar maturidade consciencial através da constância e repetição, dinâmica e paciência, prioridade e autodiscernimento expandido.
Voluntariologia: o voluntariado na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o voluntariado na International Academy of Consciousness (IAC); o voluntariado tarístico; a desenvoltura do voluntário poliglota.
Laboratoriologia: os experimentos nos laboratórios do CEAEC facilitando as retrocognições e reencontros evolutivos com antigos amigos; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico das
retrocognições; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o Conviviarium.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Tenepes; o Colégio Invisível da
Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito evolutivo das amizades internacionais; o efeito antiparoquialismo
estagnador através da amizade internacional; o efeito da confiança nos amigos independente do
espaço; o efeito reconfortante de poder partilhar momentos difíceis com o amigo distante; o efeito de união intercontinental ao longo da vida quando preservada amizade estrangeira; o efeito
salutar em assistir e ser assistido por amigos; o efeito em cascata do caráter extrovertido e universalista; o efeito arrastante do bom exemplo do colega estrangeiro poliglota aprender português e defender o verbete no Tertuliarium; o efeito multidimensional da leitura simultânea de determinado livro por amigos na superação de interprisões grupocármicas; os efeitos da vivência
humana grupal.
Neossinapsologia: o mimo energético recebido por amigo internacional gerando neossinapses; as neossinapses geradas a partir dos debates construtivos entre colegas com procedência
diversa; as neossinapses geradas pelas experiências parapsíquicas; as antigas ideias recicladas
por meio de neossinapses; os locais favorecedores da captação de neossinapses; a abertura às
neocognições gerando neossinapses; as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo causa-efeito; o ciclo das viagens pessoais; o ciclo amizades extrafísicas–amizades intrafísicas; o ciclo encontros-desencontros-reencontros de destino;
o ciclo vida intrafísica–vida extrafísica.
Binomiologia: o binômio amizade-camaradagem; o binômio admiração-discordância;
o binômio doação-recepção; o binômio reeducação-ressocialização; o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio mundinho-interiorose; o binômio anfitrião-hóspede; o binômio intencionalidade-interesse; o binômio intercompreensão-intercooperação; o binômio lar harmônico–vida
social harmônica; o binômio autestima-megafraternidade.
Interaciologia: a interação poliglotismo-intercâmbio; a interação neofilia-conscienciofilia; a interação abertismo consciencial–engajamento social; a interação visão do mundo–ações
da ONU; a interação entre os diplomatas internacionais; a interação país-oceano-continente-mundo; a interação clima-hábitos-gastronomia; a interação amor-amizade; a interação afinidades-sincronicidades.
Crescendologia: o crescendo amizade colegial–amizade universitária–amizade internacional; o crescendo monoglotismo-poliglotismo; o crescendo autonomia-fraternismo-universalismo; o crescendo interassistencial egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo dependência-independência-interdependência; o crescendo geopolítico
localidade-país-continente-planeta.
Trinomiologia: o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio introversão-normoversão-extroversão; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio humanidade-universalismo-mentalsomaticidade; o trinômio intersegurança-interconfiança-tolerância.
Polinomiologia: o polinômio social por favor–obrigado–desculpe–com licença; o polinômio ouvir-refletir-falar-calar; o polinômio interassistencial municipal-estadual-federal-internacional; o polinômio centrífugo Egocarmologia-Duplocarmologia-Grupocarmologia-Policarmologia.
Antagonismologia: o antagonismo negociação internacional / amizade internacional;
o antagonismo conflito internacional / pacificação internacional; o antagonismo aceitação social
/ aceitação parassocial; o antagonismo liberdade evolutiva / interprisão grupocármica; o antagonismo guardar silêncio / soltar a língua; o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo
consciência reprimida / consciência amplificada; o antagonismo resistência à mudança / abertura à renovação; o antagonismo estagnação / mudança; o antagonismo fechadismo consciencial
/ abertismo consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de a distância poder aproximar; o paradoxo de a saudade
poder resolver problemas para os quais o diálogo não foi eficiente; o paradoxo do abraço frater-

796

Enciclopédia da Conscienciologia

no apenas pelo olhar; o paradoxo de o silêncio poder falar mais alto se comparado às palavras;
o paradoxo do exemplarismo da conscin interassistencial discreta.
Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da empatia; a lei da grupalidade; a lei da interassitencialidade; a lei do
maior esforço na sustentação da convivialidade internacional sadia; a lei da ação e reação; a lei
da conviviologia evolutiva; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a neofilia; a assistenciofilia; a comunicofilia.
Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome do fechadismo consciencial.
Maniologia: a mania causticante de falar mal (fofocaria); a religiomania; a mania de
desrespeitar limites; as manias pessoais.
Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a etiquetoteca; a comunicoteca; a turismoteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Vivenciologia; a Sociologia;
a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Passadologia; Intercompreensiologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin aglutinadora; a conscin neofílica; a conscin poliglota; a roda de
amigos evlutivos; a amizade raríssima; a pessoa solícita; a conscin trancada; a conscin com iniciativa; a conscin culta; a conscin atratora cosmoética; 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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o Evoluciólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a Evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: amizade internacional básica = a desencadeada a partir de intercâmbio
estudantil; amizade internacional avançada = a desencadeada a partir de itinerância conscienciológica constituindo reencontro com o grupo evolutivo.
Culturologia: a cultura da amizade; a diferença cultural incrementando a amizade.
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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 amizade internacional, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Afetividade duradoura: Duplologia; Neutro.
04. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
05. Amizade intermissivista: Conviviologia; Homeostático.
06. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
07. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
08. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
09. Conversa revigorante: Coloquiologia; Homeostático.
10. Fidus achates: Conviviologia; Neutro.
11. Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
12. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
13. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
14. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A AMIZADE INTERNACIONAL FAVORECE A AMPLIAÇÃO
DA VISÃO DE MUNDO, ULTRAPASSANDO FRONTEIRAS
INTRACONSCIENCIAIS, BAIRRISTAS E NEOFÓBICAS, ALÉM
DE PROMOVER O INTERCÂMBIO MULTICULTURAL SADIO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta mente aberta para a integração universal ou ainda mantém comportamento de autodefesa territorial e xenófobo? Quantas amizades internacionais cultiva?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
224 e 232 a 250.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 177, 178, 187 a 190, 908 e 909.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 89 a 91, 95
a 105, 403 a 410 e 836 a 864.
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AMIZADE MULTIEXISTENCIAL
(MAXIFRATERNOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amizade multiexistencial é o vínculo consciencial ao longo dos empreendimentos existenciais em série de vidas, intra ou extrafísicas, caracterizado pelo percentual significativo de afinidade, confiança, reciprocidade ou cumplicidade interassistencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo amizade vem do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia,
“amizade; afeição; simpatia; aliança; pacto”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. O elemento de composição multi deriva também do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. A palavra existencial deriva igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Parceria multiexistencial. 2. Amizade seriexológica. 3. Mutualidade
fraterna seriexológica. 4. Companheirismo multiexistencial. 5. Vínculo fraterno seriexológico
6. Camaradagem multiexistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas amizade multiexistencial, amizade multiexistencial
básica e amizade multiexistencial avançada são neologismos técnicos da Maxifraternologia.
Antonimologia: 1. Inimizade multiexistencial. 2. Desafeto multiexistencial. 3. Amizade recente. 4. Antifraternismo multiexistencial. 5. Desprezo multiexistencial. 6. Mafiosidade
compartilhada seriexológica.7. Camaradagem baratrosférica contínua.
Estrangeirismologia: a amistad; o conviviarium; o coniunctio; o rapport evolutivo conjugado com afetividade madura; o network multiexistencial; o savoir-vivre; a glasnost fraterna
enquanto parte do temperamento; a solidariedad.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da convivialidade multiexistencial.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: Rivalidades
não, amizades. Tenhamos amigos multidimensionais. Camaradagem evolutiva existe. Amigos reconhecem amigos.
Coloquiologia. Eis duas expressões populares sobre amizade: – Amizade colorida; não
forçar a amizade.
Proverbiologia. Eis 3 provérbios relacionados ao tema: – Se você tem amigos de verdade, as dificuldades da vida já não pesam tanto. Pássaros com plumagens semelhantes voam juntos. A melhor maneira de se achar 1 verdadeiro amigo é sendo 1.
Filosofia: o Abertismo; o Humanitarismo; o Tenepessismo; o Universalismo; o Fraternismo; a evitação do Hedonismo; a Holofilosofia quebrando as barreiras das culturas, condicionamentos e sectarismos em prol do Serenismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Maxifraternologia Multiexistencial; os mimopensenes; a mimopensenidade; o holopensene pessoal da convivialidade; o holopensene da interconfiança; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o ato de
eliminar os patopensenes e retrovínculos infrutíferos com ênfase na ortopensenidade.
Fatologia: o gesto de amizade; a demanda maior por afetividade; a anti-hostilidade;
a evitação do retrocesso na amizade advindo de erros e condenações perniciosas; o reencontro de
amizades nos cursos de Projeciologia; as amizades feitas no Tertuliarium; as amizades criadas
através da escrita; os tipos de amizades; a evitação das amizades interesseiras; a pseudamizade;
a questão do perdão na convivialidade; o abraço energizante; o desafio da convivialidade pró-lu-
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cidez; a eliminação das psicopatologias nas amizades dos casais incompletos; a saudade homeostática; o abertismo fraterno; o posicionamento interassistencial generalizado e permanente; a predisposição interassistencial não exclusivista; a importância de vivência do traforismo em conjunto; o relacionamento não intrusivo; o respeito à família do amigo; o uso evolutivo da empatia;
o momento de amizade; a amizade hipercrítica; o novo status em tempos de redes sociais de relacionamentos e na Conviviologia (Ano-base: 2017); o diálogo franco; as carências afetivas; a habilidade interassistencial; as carências mentaissomáticas; a necessidade de catarses; o associativismo democrático; a preocupação sincera com o outro; a dedicação maior ao amparo, às autossuperações e ao conteúdo, em vez do perfeccionismo; a iniciativa interassistencial; a amizade com autodiscernimento; a disponibilidade para ouvir, entender, ajudar, acompanhar e orientar; o respeito
mútuo; a identificação das amizades volúveis; as amizades entre pais e filhos; o compartilhamento espontâneo de vivências; a vontade de estar junto; a união em torno de valores e objetivos comuns; a lista mínima de 200 compassageiros evolutivos do Livro de Credores Grupocármicos
(LCG); o mapeamento policármico; o avanço evolutivo a partir de amizades frutíferas; o modo
evolutivo ou multiexistencial de expressão da amizade; o ato de doar sem esperar receber; o ato
de acolher e fazer novos amigos.
Parafatologia: a amizade multiexistencial; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a promoção do EV entre amigos; a troca de bioenergias planejada; o paravínculo;
a paramizade; a amizade multidimensional; a amizade ideal com o evoluciólogo do grupocarma;
a consolidação da paramizade no período do Curso Intermissivo (CI); a paramizade embasando os
autorrevezamentos multiexistenciais em grupo; as interações bioenergéticas homeostáticas;
a promoção dos reencontros de destino pelos amparadores extrafísicos; o mimo energético; o bonde extrafísico; a continuidade fraterna seriexológica; o fraternismo multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo diálogo-desassédio; o sinergismo afinidade-parceria;
o sinergismo atuação em equipe–sintonia crescente; o sinergismo laborfilia-autopesquisofilia;
a busca sinérgica pelas metas comuns, incluindo a maxiproéxis grupal; o sinergismo amizade-interassistência.
Principiologia: o princípio”menos é mais”, conjugado com a qualidade nas abordagens
e vínculos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o autoprincípio cosmoético; o principium
coincidentia oppositorum; o princípio da eliminação dos microinteresses; o princípio de ninguém
perder ninguém; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio “em caso de dúvida, esclareça”; o princípio de o menos doente assistir o mais doente.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); a profilaxia antiassédio advinda do
código duplista de Cosmoética (CDC); o código pessoal de Cosmoética (CPC) balisando e levando ao aprofundamento das manifestações sociais; o código pessoal de amizade.
Teoriologia: a teoria do porão consciencial; a teoria do aparecimento dos evoluciólogos; a teoria dos Serenões; a teoria das comunexes; a teoria dos sentimentos morais.
Tecnologia: a técnica do elogio controvertido; as técnicas para aproveitar melhor os insights e aportes dos amparadores; a técnica da exaustividade aplicada e ampliada pela autoconscienciometria; a técnica do acoplamento com amparador.
Voluntariologia: o voluntariado dos pesquisadores da Conscienciologia predispostos
a crescerem por dentro e conjuntamente; o voluntariado da recomposição na CCCI; o voluntariado nos Colégios Invisíveis; o voluntariado fraterno nos cursos avançados da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação
pensênica; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
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Efeitologia: o efeito do comportamento doador; o efeito do comportamento absorvedor;
o efeito das amizades de longo prazo; o efeito das palavras dos amigos evolutivos; os efeitos do
exemplarismo fraterno; os efeitos da evolução entre amigos inteligentes e maxicooperativos; os
efeitos dos círculos de amizades evolutivas.
Neossinapsologia: a satisfação das neossinapses criativas a serem compartilhadas com
os amigos evolutivos.
Enumerologia: o ato de lembrar das amizades; o ato de mudar o bloco pensênico perante as companhias; o ato de refletir sobre as vivências fraternas; o ato de escrever sobre amizade;
o ato de cultivar amizades evolutivas; o ato de valorizar as amizades conscienciais; o ato de
estudar e pensenizar as amizades. A amizade ociosa; a amizade interesseira; a amizade ressentida;
a amizade fracassada; a amizade inútil; a amizade inoportuna; a amizade recalcitrante. O amigo
produtivo; o amigo inspirador; o amigo ortoexemplarista; o amigo inexplicável; o amigo mentalsomático; o amigo compreensivo; o amigo intermissivista.
Binomiologia: o binômio voluntariado-amizade; o binômio admiração-discordância;
o binômio afetividade-sexualidade; o binômio respeito-responsabilidade ante as brincadeiras entre os amigos.
Interaciologia: a interação abertismo-amizade; a interação ingenuidade-amizade; a interação confiança-amizade; a interação amizade-amparabilidade.
Crescendologia: o crescendo coleguismo-maxifraternismo; o crescendo proéxis individual–proéxis coletiva; o crescendo afetividade-transafetividade; o crescendo da autoqualificação
consciencial; o crescendo egocentrismo-interassistencialidade; o crescendo invéxis-desperticidade; o crescendo iluminista-conscienciólogo; o crescendo Helenismo-Conscienciologia.
Polinomiologia: o polinômio irmandade–amizade–interassistência–sinergismo evolutivo.
Antagonismologia: o antagonismo amizade megafraterna / competição onipresente;
o antagonismo Era do Individualismo / Era da Comunicação; o antagonismo pesquisador autoimperdoador / pesquisador autocomplacente.
Paradoxologia: o paradoxo da afetividade autassediadora; o paradoxo da amizade sem
interassistência.
Legislogia: a lei da empatia; a lei da interdependência consciencial; as leis da Proexologia; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a tertuliofilia; a autopesquisofilia; a conscienciofilia; a autocriticofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a serenofilia; a laborfilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do bonzinho confundida com amizade; o aprofundamento da autopesquisa vivencial sobre a síndrome do estrangeiro, qualificando a convivialidade homeostática.
Mitologia: o mito da amizade perfeita; o mito da ingenuidade fraterna.
Holotecologia: a convivioteca; a interassistencioteca; a discernimentoteca; a coerencioteca; a cognoteca; a energoteca; a sociologicoteca; a gregarioteca.
Interdisciplinologia: a Maxifraternologia; a Conviviologia; a Holocarmologia; a Interaciologia; a Retrocogniciologia; a Interassistenciologia; a Invexologia; a Recexologia; a Recinologia; a Traforologia; a Cosmoética; a Filiologia; a Confianciologia; a Voluntariologia; a Temperamentologia; a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a amizade raríssima.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente; o siste-
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mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o compassageiro evolutivo; o amigo invisível.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a compassageiro evolutiva; a amiga invisível.
Hominologia: o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens duplarius;
o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens intermissivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: amizade multiexistencial básica = o vínculo fraterno, maduro e evolutivo
gerado entre os voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI);
amizade multiexistencial avançada = o vínculo de estima e convívio mentalsomático entre consciências membros de equipex evoluída.
Culturologia: a cultura da intercompreensão; a cultura do diálogo; os diferentes significados culturais da amizade; a cultura da amizade; as diferenças culturais.
Consciencioterapia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 categorias de amizades
multiexistenciais:
1. Amizade multiexistencial ambivalente.
2. Amizade multiexistencial homeostática.
3. Amizade multiexistencial patológica.
Conviviologia. Eis, em ordem alfabética, 8 fatores desafiantes para amizades multiexistenciais:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Axiologia: os valores incompatíveis.
Distanciamento: a apatia; o esnobismo; a indiferença; a distância geográfica.
Doenças: as patologias em geral; os patopensenes; a ansiedade; a dessoma.
Emulação: a competitividade.
Inabilidade: a falta de habilidade em lidar com o poder e desafios evolutivos.
Regressismo: o infantilismo; os mitos; as manias.
Satelitização: o acumpliciamento com assediadores em diversos níveis.
Zeitgeist: o materialismo; a Era do Individualismo.

Conviviometria. Ao modo de identificar e aprofundar as pesquisas da amizade multiexistencial vale analisar os indicadores dos percentuais da convivialidade, tal qual os 3 itens listados em ordem alfabética:
1. Avaliação: o percentual de valores e aportes comuns ou compartilhados.
2. Investigação: o percentual de intercompreensão interassistencial, confiança e cumplicidade.
3. Metrificação: o percentual de afinidade recíproca.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a amizade multiexistencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afetividade duradoura: Duplologia; Neutro.
02. Amigo comum: Conviviologia; Neutro.
03. Amigo invisível: Paraconviviologia; Neutro.
04. Amizade evitável: Conviviologia; Nosográfico.
05. Amizade intermissivista: Conviviologia; Homeostático.
06. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
07. Aparecimento dos evoluciólogos: Evoluciologia; Homeostático.
08. Assistente inassistível: Egologia; Nosográfico.
09. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
11. Fidus Achates: Conviviologia; Neutro.
12. Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
13. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
14. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
15. Paramizade: Parapercepciologia; Homeostático.

VIVENCIAR AMIZADE MULTIEXISTENCIAL, NO CONTEXTO
DA MAXIPROÉXIS GRUPAL, É OPORTUNIDADE DE ACELERAÇÃO AUTEVOLUTIVA, FORTALEZA COMPARTILHADA,
APRIMORAMENTO COSMOÉTICO E AUTODESASSÉDIO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue abordar e aprofundar a temática da
amizade multiexistencial? Em escala de 1 a 5, qual percentual de lucidez e identificação quanto às
conquistadas e mantidas?
Bibilografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails;110 enus.; 200 fórmulas;
2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009, páginas 103 e 104.

C. M.
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AMIZADE RARÍSSIMA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amizade raríssima é o sentimento fiel, recíproco, de afeição, simpatia,
estima ou ternura entre conscins, de modo elevado e singular, no qual a atração do convívio mentalsomático, ou do paracorpo do autodiscernimento, ultrapassa a atração do convívio afetivo comum, em patamar evolutivo além das ligações por laços de família ou por atração sexual.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo amizade vem do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia,
“amizade; afeição; simpatia; aliança; pacto”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. O vocábulo raro deriva do idioma Latim, rarus, “que apresenta intervalos ou interstícios; espaçado; poroso; esparso; pouco cerrado; pouco denso; ralo”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Amizade singularíssima. 2. Convivialidade raríssima. 3. Personalidade raríssima.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo raro: enrarecer; rara; rareamento; rarear; rareza; raridade; raríssima; Rarologia; ultrarrara.
Neologia. As 3 expressões compostas amizade raríssima, amizade raríssima evoluciológica e amizade raríssima serenológica são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Amizade comum. 02. Amizade corriqueira. 03. Amizade ociosa.
04. Amizade patológica. 05. Amizade tóxica. 06. Amizade-colorida. 07. Animosidade. 08. Inimizade. 09. Inimicícia. 10. Incompatibilidade interconsciencial.
Estrangeirismologia: a coniunctio; o Conviviarium; o rapport multimilenar entre as
conscins; a awareness intelectual; a amiability; o attachment mentalsomático; a friendship; os
penfriends; a remarkable person; a high level of ideas interchange; a avis rara evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da convivialidade multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a convergência dos materpensenes das pessoas; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade conjunta; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a sintonia
pensênica interconsciencial; o nivelamento a maior dos holopensenes afins.
Fatologia: a amizade raríssima; a amizade de conscin; o levantamento da qualificação
dos componentes do círculo de amizades; as características da amizade humana raríssima transcendendo os laços da família consanguínea, da Sexossomatologia, da Duplologia e do coleguismo
profissional; a atração do convívio mentalsomático ultrapassando a atração do convívio afetivo;
a amizade da semiconsciex; a amizade do teleguiado autocrítico; a amizade ao evoluciólogo;
a amizade ao Serenão; a reciprocidade interassistencial; a reciprocidade dos proveitos da amizade;
a convivência invulgarmente fértil; o exemplo notório; a bagagem autocognitiva peculiar; o especialismo oportuno; a contribuição proexológica ímpar; os diálogos enriquecedores; as abordagens
incomuns; as argumentações inabituais; o intercâmbio das autexperiências; a complementaridade
de saberes; a aliança traforística; a relação ensino-aprendizagem informal; o incitamento natural
à autorreflexão; o reconhecimento da personalidade pérola-negra no círculo de convivência pessoal; a participação superespecial na existência intrafísica; o convívio pontual e marcante; o atilamento evolutivo para aproveitamento máximo do relacionamento singular; a presença inesquecível; a gratidão íntima pelos momentos de coexistência; os problemas das concessões geográfi-
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cas na continuidade do relacionamento; o nível da evolução pessoal embasando a estrutura do
relacionamento interconscins; o interlocutor ideal.
Parafatologia: a amizade de consciex; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a paramizade; as amizades extrafísicas;
a amizade multidimensional; a amizade multiexistencial; a amizade multimilenar; a amizade intermissiva; a amizade ideal com o evoluciólogo do grupocarma; a consolidação da paramizade no
período do Curso Intermissivo (CI); os paravínculos; a paramizade embasando os autorrevezamentos multiexistenciais em grupo; as interações bioenergéticas homeostáticas; a promoção dos
reencontros de destino pelos amparadores extrafísicos de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente das amizades; o sinergismo entre paracérebros
afinizados.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atração “os afins se atraem”; o princípio da
megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal; o princípio das trocas profícuas interníveis evolutivos; o princípio do exemplarismo pessoal.
Codigologia: o poder tarístico do código pessoal de Cosmoética (CPC) exemplificado.
Teoriologia: a teática do cultivo das amizades evolutivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico das autorretrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo das amizades; o efeito atrator da conscin-fonte cognitiva;
o efeito expansor mentalsomático da força presencial cosmoética.
Neossinapsologia: as intercomunicações fomentadoras de neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial encontro-desencontro-reencontro.
Enumerologia: a conscin maxidissidente raríssima; a conscin parapsíquica raríssima;
a conscin ofiexista raríssima; a conscin semiconsciex raríssima; a conscin teleguiada raríssima;
a conscin evolucióloga raríssima; a conscin serenona raríssima.
Binomiologia: o binômio amizade-Proxêmica; o apreço perdurando além do binômio
Proxêmica-Cronêmica; a vivência mútua do binômio sinceridade-confiança.
Interaciologia: a interação pioneirismo-ineditismo; a interação vínculo consciencial–
–cooperação evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio pessoa certa–contexto adequado–mensagem essencial.
Antagonismologia: o antagonismo quantidade / qualidade; o antagonismo amizade
doadora / amizade credora.
Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate.
Politicologia: a cosmoeticocracia.
Legislogia: a Paradireitologia; a lei da empatia; a lei da afinidade interconsciencial;
a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a paraconscienciofilia;
a assistenciofilia; a comunicofilia.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a comunicoteca; a gregarioteca; a interassistencioteca; a psicoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Vivenciologia; a Sociologia; a Comunicologia;
a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Despertologia; a Evoluciologia; a Intercompreensiologia; a Vinculologia; a Passadologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência mentalsomática; a consciência raríssima; a personalidade fora de série; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo memorável; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva memorável; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens amicorrarus; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens confidentior; o Homo sapiens comparticipans; o Homo
sapiens coperquisitor; o Homo sapiens singularis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: amizade raríssima evoluciológica = o convívio mentalsomático com evoluciólogo; amizade raríssima serenológica = o convívio mentalsomático com Serenão.
Culturologia: a cultura da convivência sadia; a cultura da Conviviologia Multidimensional.
Teste. Sob a ótica da Despertologia, é possível à conscin lúcida interessada testar o próprio patamar evolutivo, e até a desperticidade, pelos níveis das amizades. Por isso, o ser humano,
mesmo o predesperto, pode observar duas categorias de amizades fundamentais quanto ao relacionamento interassistencial, aqui dispostas na ordem lógica:
1. Amizade muito comum: baseada na doação pessoal, predominante, de você para
a pessoa carente.
2. Amizade raríssima: baseada na recepção pessoal, predominante, feita por você, dos
potenciais da conscin capazes de enriquecê-lo mentalsomaticamente. Neste caso importa observar
as características ou trafores específicos da conscin, por exemplo: a polimatia, o macrossoma,
a ectoplastia sadia ou a desperticidade interassistenciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a amizade raríssima, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
02. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
05. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
06. Confiança: Confianciologia; Homeostático.
07. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
09. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
10. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
11. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
12. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
13. Pré-mãe: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
15. Teleobiotipologia: Ressomatologia; Neutro.

O TESTE DE AMIZADE, QUANDO AUTOCRÍTICO E REALISTA, PODE SURPREENDER A CONSCIN AO DEMONSTRAR QUÃO EXÍGUO É O NÚMERO DAS AMIZADES HUMANAS RARÍSSIMAS SURGIDAS DURANTE TODA A VIDA.
Questionologia. Quantas amizades humanas raríssimas você, leitor ou leitora, já desfrutou nesta vida? Você conseguiu conservar alguma amizade humana raríssima permanentemente?
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AMORALIDADE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amoralidade é a qualidade, característica, estado ou condição da pessoa
consciente ou inconscientemente amoral, com ausência de princípios morais ou de moralidade nas
próprias manifestações pensênicas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo a deriva do idioma Grego, a, “negação; privação”. O termo moralidade vem do idioma Latim, moralitas, “característica moral ou relativa aos costumes; caráter
de estilo”. Surgiu no Século XV. A palavra amoral apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Amoralia. 02. Ausência da noção do certo / errado. 03. Moralmente neutro; condição nem moral, nem imoral. 04. Antieticidade. 05. Amoralismo; antimoralidade;
antimoralismo; antimoralização. 06. Desconhecimento da moralidade. 07. Indecência. 08. Insensibilidade cosmoética. 09. Anticosmoeticidade. 10. Demência moral.
Neologia. Os 2 vocábulos miniamoralidade e megaamoralidade são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Moral; moralidade. 2. Moralismo; moralização. 3. Conhecimento
da moralidade. 4. Ética; eticidade. 5. Cosmoeticidade. 6. Cosmoeticologia. 7. Cosmoeticoteca;
eticoteca.
Estrangeirismologia: o transtorno da personalidade borderline; a peak experience.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cosmoeticidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da amoralidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a amoralidade; o amoralismo; a amoralia; a privação de senso moral; a anestesia moral; o falso moralismo; a antimoral; o antimoralismo; a pseudomoral; a flacidez moral;
a antiética homicida; a moral sem ética; a ausência de princípios morais; a moramentia; a conduta
anticosmoética; a antiética; a improbidade; a politicagem fisiológica; a politicaria; a politicalha;
a politiquice; os conchavos; as maracutaias; as mamatas; as chicanas; as trapaças; as tramoias; as
trampolinagens; os desfalques seriais; o mau caratismo; a corrosão do caráter; a traição política;
a deslealdade; a obstupidificação ética; o autodesregramento; o protoconhecimento malsão; o maquiavelismo; a maquiavelice; a nocividade; o estado-limite; a pré-psicose; o subcérebro abdominal; o porão consciencial do adulto; a autocorrupção franca; o tendencialismo anticosmoético;
o antiexemplarismo; o incompléxis.
Parafatologia: o autassédio predispondo o heterassédio de origem extrafísica.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da Cosmoética Destrutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos anais indestrutíveis.
Tecnologia: a técnica da recéxis; a técnica da recin; as técnicas avançadas de autossuperação.
Voluntariologia: os voluntários da CCCI acompanhados pelo AVA.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito nocivo das automutilações evolutivas.
Neossinapsologia: a necessidade das neossinapses morais.
Ciclologia: o ciclo de reeducação das condutas pessoais.
Enumerologia: a debilidade mental; o ato de entrar em parafuso; o ato de perder a razão; o lelé da cuca; a casa de orates; o aconselhamento clínico; a assistência psiquiátrica.
Interaciologia: a interação patológica amoralidade–distorção da realidade.
Crescendologia: o crescendo regressivo amoralidade-imoralidade.
Politicologia: a anarquia; a anomia; a baionetocracia.
Legislogia: a pseudolei valendo apenas para alguns.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Homeostaticologia; a Conscienciometrologia; a Autoconscienciometrologia; a Acriticologia; a Instintologia; a Autorregressiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa desleal; a personalidade dissociável.
Masculinologia: o político Niccolò Maquiavel (1469–1527); o maquiavelista; o nazista Joseph Mengele (1911–1979); o politicalho; o deputado de aluguel; o conchavista; o borderline;
o aético; o personagem Dom Corleone; o dedo-duro; o homem da mala; o sacerdote pedófilo;
o mutilado cosmoético; o herói sem nenhum caráter; o ex-moralista amoral; o amoralista; o indivíduo amoral.
Femininologia: a atriz Mae West (Mary Jane, 1893–1980); a ovelha negra; a maquiavelista; a politicalha; a deputada de aluguel; a conchavista; a borderline; a aética; a mutilada cosmoética; a heroína sem nenhum caráter; a ex-moralista amoral; a amoralista.
Hominologia: o Homo sapiens amoralis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniamoralidade = a do político vulgar corrupto; megaamoralidade =
a do genocida negador do genocídio.
Culturologia: a cultura brasileira do jeitinho; a cultura brasileira da impunidade;
a cultura brasileira do deixa-disso.
Insustentabilidade. Segundo a Conviviologia, a conscin mantenedora consciente da própria amoralidade não consegue se sustentar por muito tempo, sem reciclagem, na Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) embasada na Autopesquisologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a amoralidade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia.
2. Antidireito: Parapatologia.
3. Artimanha: Cosmoeticologia.
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Autassédio: Parapatologia.
Autocorrupção: Parapatologia.
Cinismo: Parapatologia.
Satisfação malévola: Parapatologia.

A PIOR CONDIÇÃO DA AMORALIDADE É A DAQUELA
PESSOA INCAPAZ DE FAZER O AUTODIAGNÓSTICO
MORAL OU ÉTICO E NÃO ADMITIR A PRÓPRIA CONDIÇÃO PATOLÓGICA CONTRA TODOS OS FATOS ÓBVIOS.
Questionologia. Você ainda encontra, em si mesmo, algum resquício de amoralidade perante o código pessoal de Cosmoética?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 265, 673, 769, 1.010 e 1.024.
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AMOR DOADOR
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O amor doador é a atração afetiva ou física, forma de manifestação psicobiológica ou consciencial entre pessoas, seja por afinidade paragenética ou por formalidade social, contudo predominando o autodiscernimento da interassistencialidade evolutiva cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amor vem do idioma Latim, amor, “amizade; dedicação; afeição;
ternura; desejo grande; paixão; objeto amado”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo doador procede também do idioma Latim, donator, “o que dá; doador”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Megaprincípio cósmico. 2. Amor puro a alguém. 3. Afeição assistencial. 4. Amor-trafor.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo amor: amorabilidade; amorável; amoreco; amorosa; amoroso; amor-próprio; amorudo; amorzinho; namorada; namorado; namoro.
Neologia. As 3 expressões compostas amor doador, amor doador básico e amor doador
evoluído são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Amor credor. 02. Afeição reivindicante. 03. Amor egoístico. 04.
Amor intrusivo. 05. Amor errado. 06. Fascínio escravizante. 07. Desafeição. 08. Amor-trafar.
09. Síndrome da ectopia afetiva. 10. Ódio.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Quem ama,
evolui.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; o abertismo autopensênico; os
ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade autopensênica; a grafopensenidade conjunta; as
assinaturas holopensênicas a 2; as interfusões pensênicas; a homopensenidade; os homopensenes.
Fatologia: o amor doador; o megaprodígio afetivo; o amor real da dupla evolutiva harmoniosa; o amor assentando a evolução a 2; a unidade dupla; a honestidade afetiva; as harmonias
naturais; a megaconfiança mútua; a megaforça conciliadora; a autenticidade pessoal; o autodesempenho evolutivo; a autodidaxia afetiva; a conduta-padrão; a cumplicidade profunda sem interprisão grupocármica; os objetivos gêmeos; o diálogo contínuo; a saúde consciencial; a máxima
candura intercambiada.
Parafatologia: a autoconscientização máxima do Paradireito; o irrompimento do psicossoma; a telepatia afetiva; o tenepessismo; a ofiex pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das realizações interassistenciais grupais.
Principiologia: o princípio da megafraternidade; o princípio evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria da interassistencialidade.
Voluntariologia: o voluntariado cosmoético.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos das práticas diárias, assistenciais da tenepes; os efeitos da convivência com os amparadores extrafísicos de função.
Ciclologia: o ciclo de reeducação e qualificação interassistencial.
Enumerologia: a interfusão dos trafores; a reconjugação das neossinapses; a coerência
afetiva; a cedência recíproca; a segurança mútua; a autodisponibilidade permanente; a vanguarda
evolutiva.
Binomiologia: o binômio afetividade-sexualidade.
Interaciologia: a interação hospital-escola em geral.
Crescendologia: o crescendo capitalismo–socialismo cosmoético.
Trinomiologia: o trinômio primener-eudemonia-eutimia.
Antagonismologia: o antagonismo amor doador / amor credor; o antagonismo concessões / exigências.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: as leis cósmicas regendo o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; as paraleis da megafraternidade.
Filiologia: a duplofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a anulação do medo de amar abertamente.
Maniologia: o descarte das manias egocêntricas infantis.
Mitologia: a derrocada das mitografias afetivas subumanas.
Holotecologia: a convivioteca; a consciencioteca; a evolucioteca; a energeticoteca; a traforoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Conscienciometrologia; a Psicossomatologia; a Somatologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Paradireitologia; a Duplologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor libertário; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador da Conscienciologia; o projetor consciente; o sistemata;
o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora libertária; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora da Conscienciologia; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher
de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: amor doador básico = o do cognopolita, homem ou mulher, com megagescon interassistencial; amor doador evoluído = o da dupla evolutiva com megagescon interassistencial sinérgica.
Culturologia: a cultura da doação; a cultura do abertismo consciencial.
Caracterologia. Dentro do universo da Conscienciometrologia, o amor real entre duas
consciências, conscins ou consciexes, pode ser classificado evolutivamente, a rigor, sem exceção,
em determinada categoria destas duas antípodas óbvias:
1. Amor doador: autêntico, altruísta, assistencial, evolutivo, mentalsomático, autodiscernidor, maduro, com as concessões superando as exigências. O amor puro dos Serenões e Serenonas. A Autotransafetivologia Teática.
2. Amor credor: interesseiro, inautêntico, egoísta, regressivo, psicossomático, imaturo,
com as exigências superando as concessões. O amor impuro dos pré-serenões, homens e mulheres, com a Paragenética dominada pelos instintos protorreptilianos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o amor doador, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
2. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
3. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
4. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
5. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
6. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
7. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.

O AMOR DOADOR, COSMOÉTICO E TEÁTICO É O PRIMADO DA MÁXIMA CONVIVIALIDADE EVOLUÍDA DAS
CONSCIÊNCIAS MAIS LÚCIDAS E DISCERNIDORAS DA
CONDIÇÃO DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA NO COSMOS.
Questionologia. Com todo o realismo possível, qual categoria você, leitor ou leitora, vivencia: a do amor doador ou a do amor credor? Desde quando?
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AMOR INCONDICIONAL
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O amor incondicional é a vivência da fraternidade lúcida na teática da interassistencialidade, sem acepção de consciências, imposição de condições, regras, exigências, reivindicações e expectativas de retribuição ou ganhos secundários.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amor vem do idioma Latim, amor, “amizade; dedicação; afeição;
ternura; desejo grande; paixão; objeto amado”. Surgiu no Século XIII. O prefixo in vem do mesmo idioma Latim, in, “privação; negação”. O vocábulo condição deriva do idioma Latim, conditio, “fórmula de entendimento entre duas pessoas; condição fixada reciprocamente; arranjo; pacto; convenção, especialmente de casamento”, donde, “partido; situação resultante de determinado
pacto”, e este de condicere, “fixar acordo; convencionar; pedir; exigir; reclamar em juízo”. Surgiu
no Século XIII. A palavra condicionar apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Amor genuíno. 2. Afetividade madura. 3. Amor altruísta.
Neologia. As duas expressões compostas amor incondicional primário e amor incondicional superior são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Afetividade circunstancial. 2. Amor condicional. 3. Afeição cega.
4. Paixão. 5. Amor descartável.
Estrangeirismologia: o antibullying; o aprendizado em dar e receber feedbacks cosmoéticos, fortalecendo os vínculos conscienciais; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao processo da evolução consciente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; a reflexão sobre pensenidade fraterna; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade, a cognição orientando
o sentimento.
Fatologia: o amor incondicional; a disponibilidade íntima fraterna; a interdependência
afetiva; o amor puro; o amor incondicional pela Humanidade; o acolhimento; a empatia; a paciência; a tolerância; a honestidade afetiva; o bom humor; o senso de equipe; o desenvolvimento da
afetividade entre as consciências; a racionalização da emoção; o exercício de não falar mal dos
outros; a valorização do autodiscernimento; a autaceitação; o cultivo das amizades sem interesses;
o amparo intrafísico; o cuidado com o outro; a influência do vínculo saudável na infância favorecendo a formação da estrutura psicológica funcional; a reciclagem e aumento da rede de contatos
intrafísicos; as crises de crescimento; os reprocessamentos emocionais; a consideração positiva
incondicional; o exercício mentalsomático diário; o investimento afetivo nas consciências; a evitação dos pecadilhos mentais; as imaturidades generalizadas da Socin; a libertação de heterexpectativas irreais; a maturidade sexual; o olhar atento às paixonites; o polianismo terapêutico gerador
de fraternismo; a determinação na superação dos trafares; o contato com conscins de ideais diferentes; a eliminação gradual dos melindres; o medo da intimidade; o exercício do perdão incondicional, ao se libertar de dissabores pretéritos; a recuperação de cons magnos; a ampliação do
mundo pessoal; a autauditoria na verificação dos preconceitos de raça, classe, credo, idade e posição social; o autodiscernimento afetivo; as necessidades básicas de afeto atendidas; a timidez enquanto entrave evolutivo; as autocorrupções sabotadoras da evolução; as limitações autoimpostas;
os apriorismos e rotulações irracionais; a busca da isenção cosmoética e universalista; as sincronicidades; a iscagem interconsciencial; a autenticidade consciencial; o ato de “abraçar a dor” de
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outrem, física ou emocional; a admissão da identidade real; os 20 Megaatributos Propulsores da
Evolução predispondo ao desenvolvimento do amor incondicional; o caminho inicial para a transafetividade.
Parafatologia: o amor incondicional pela Para-Humanidade; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; o emprego maduro das energias do cardiochacra; a doação de energias; os encontros interassistenciais patrocinados pelos amparadores; a intuição baseada no autodiscernimento; as afinidades holossomáticas; o aumento das energias conscienciais para novos investimentos afetivos; o aproveitamento da primener para a criação de vínculos conscienciais;
o emprego do arco voltaico craniochacral; a inteligência evolutiva (IE) norteando as decisões
multidimensionais; a preparação para conquista da tenepes 24 horas; o resgate na Baratrosfera;
o desassédio pessoal e grupal; o fortalecimento do discernimento pelo mentalsoma; a minipeça
autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o exercício do amor incondicional favorecendo o acesso à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das sincronicidades diárias; o sinergismo das proéxis
pessoais encadeadas na proéxis grupal; o sinergismo das realizações interassistenciais grupais.
Principiologia: o princípio evolutivo; o princípio cosmoético do compartilhamento para
todos, não só para os amigos, para quem se considera, para os iguais; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio interassistencial de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da Higiene Consciencial; o princípio do maxifraternismo universal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código do exemplarismo pessoal (CEP).
Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria dos Serenões.
Tecnologia: a técnica do pré-perdão interassistencial; a técnica interassistencial da tenepes; a técnica da comunicação não-violenta.
Voluntariologia: o voluntariado cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito da interassistência irresistível; o efeito bumerangue do amor incondicional; o efeito da aproximação de conscins e consciexes.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir das autorreflexões.
Ciclologia: o ciclo de reeducação e qualificação interassistencial.
Enumerologia: a disponibilidade íntima; o olho no olho; a escuta verdadeira; a conexão
real com o outro; a comunicação autêntica; a opção pela paz interconsciencial; a megafraternidade.
Binomiologia: o binômio simpatia-empatia; o binômio afetividade-assistencialidade;
o binômio afeto-acolhimento; o binômio aportes-retribuição; o binômio assertividade cosmoética–interassistencialidade.
Interaciologia: a interação conscin-conscin; a interação conscin-consciex.
Crescendologia: o crescendo senso de fraternidade–senso cosmoético.
Trinomiologia: a desvalorização do trinômio poder-prestígio-posição.
Polinomiologia: o polinômio parapsiquismo-megacompreensão-megafraternidade-universalismo.
Antagonismologia: o antagonismo amor condicional / amor incondicional; o antagonismo amor incondicional / ingenuidade; o antagonismo amor incondicional / amor mundano.
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Paradoxologia: o paradoxo de a conscin alegar amar e, no entanto, assediar o objeto
da afeição; o paradoxo de atos de desamor poderem ocorrer em nome do amor.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei das afinidades interconscienciais; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de responsabilidade do mais lúcido.
Filiologia: a amparofilia; a conviviofilia; a fraternofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a pacienciofilia; a terapeuticofilia; a tenepessofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a evitação da egomania.
Mitologia: o mito do amor romântico.
Holotecologia: a cognoteca; a experimentoteca; a intelectoteca; a recexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Autocogniciologia; a Interassistenciologia; a Intercomunicologia; a Grupocarmologia; a Recexologia; a Autocriticologia; a Autopesquisologia;
a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia.
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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens gruppalis;
o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: amor incondicional primário = a prática diária da tenepes; amor incondicional superior = a instalação e manutenção da ofiex.
Culturologia: a cultura da convivência com todos.
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Equívocos. Sob a ótica da Sindromologia, eis, na ordem alfabética, 10 exemplos de
equívocos de compreensão, vivenciados por legiões de conscins ingênuas ao longo da História
Humana, confundidos com amor incondicional:
01. Admiração incondicional. A condição da aceitação integral, sem racionalidade,
ignorando o princípio da admiração-discordância.
02. Adoração. A opção pela veneração a indivíduos, animais ou objetos, estratificando
a infantilização consciencial.
03. Apaixonamento exaltado. O arrebatamento da paixão exasperada, anulando o juízo
crítico.
04. Devotamento crédulo. A dedicação ingênua a personalidades santificadas, acarretando perda de tempo evolutivo.
05. Facciosismo político. A cega adesão a ideologias partidárias, cujo objetivo é a hegemonia do poder, gerando guerras e revoluções sangrentas.
06. Fanatismo. O fã-clube para expressão da admiração a alguém, jeito de passar
o tempo e perder chances evolutivas de usar o mentalsoma de modo útil.
07. Gurulatria insana. A confiança cega no líder, gerando dependência emocional
e perda de autonomia.
08. Nacionalismo exacerbado. A expressão do apaixonamento e orgulho exacerbado
pelo País de origem.
09. Superproteção materna. O excesso de zelo e ausência de limites destinados aos filhos, gerando dependência afetiva e insegurança.
10. Torcida organizada. O amor ensandecido pela equipe desportiva, fortalecendo
a aliança ou ódio entre as consciências, desencadeados através de motivos tolos.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 condições conscienciais favorecedoras ao exercício mentalsomático do amor incondicional:
1. Ausculta empática. A capacidade de escuta abrangendo a condição de sentir o microuniverso de outra consciência.
2. Comunicação assertiva. A prática da comunicação interconsciencial autêntica.
3. Concentração mental. A atenção integral focada na vivência de cada momento.
4. Concessão. A perspicácia de saber ceder, em favor do outro.
5. Cultura de paz. O comprometimento com a Cosmoética, o Pacifismo e o Universalismo visando a convivialidade fraterna.
6. Disciplina. A ordenação das 24 horas do dia de modo sistematizado e harmonioso.
7. Fraternismo. A busca pela retroalimentação do amor a todos os seres, em escala
crescente.
8. Paciência persistente. A acalmia íntima no cumprimento dos autenfrentamentos propostos.
9. Respeito. O reconhecimento e consideração ao nível evolutivo das outras consciências.
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 o amor incondicional, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
03. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
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Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
Central Extrafísica da Fraternidade: Cosmovisiologia; Homeostático.
Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
Crescendo afetividade-transafetividade: Transverponologia; Homeostático.
Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.

O DISCERNIMENTO, O INVESTIMENTO NA CONVIVIALIDADE MADURA E O DESTEMOR COSMOÉTICO NO AUTENFRENTAMENTO DO EGOCENTRISMO ENSEJAM À CONSCIÊNCIA A VIVÊNCIA TEÁTICA DO AMOR INCONDICIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem experimentado o exercício do amor incondicional? Desde quando?
Bibliografia Específica:
1. Fromm, Erich; A Arte de Amar ( The Art of Loving); trad. Milton Amado; 172 p.; 4 caps.; 20 x 14 cm; br.;
Itatiaia; Belo Horizonte, MG; 1958; páginas 141 a 155.
2. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisoras Erotides Louly; Helena Araujo;
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos;
1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; página 140.
3. Powel, John; Felicidade: Um Trabalho Interior (Happiness is an Inside Job); trad. Jane Maria Corrêa; et
al.; 206 p.; 11 caps.; 21 x 14 cm.; 4ª Ed.; Editora Crescer; Belo Horizonte, MG; 1994; páginas 155 a 169.
4. Idem; Por que tenho Medo de lhe Dizer quem sou? Insights sobre o Crescimento Pessoal (Why am
i afraid to Tell you who i am?); trad. Clara Feldman; 156 p.; 6 caps.; 21 x 14 cm; br.; 29ª Ed.; Editora Crescer; Belo
Horizonte, MG; 1994; páginas 62 a 65.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 633 e 699.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 404.
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AMORTIZAÇÃO EVOLUTIVA
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amortização evolutiva é o ato ou efeito de extinguir aos poucos ou em
prestações, a varejo, com repagamentos sistemáticos, a obrigação de fraternidade com alguém ou
o grupo de consciências, no âmbito do terceiro estágio do curso grupocármico, a recomposição
da condição de interprisão grupocármica, onde a consciência atende dedicadamente às antigas vítimas, reparando os destroços dos desmandos pessoais do passado.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amortização vem do idioma Latim, mors, mortis, “morte (natural
ou violenta); falecimento”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo evolutivo procede do idioma
Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Quitação interconsciencial; ressarcimento evolutivo. 2. Resgate evolutivo. 3. Acerto grupocármico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo amortização: amortizada; amortizado; amortizador; amortizadora; amortizante; amortizar; amortizável;
desarmortização; desamortizar; desamortizável.
Neologia. As 3 expressões compostas amortização evolutiva, amortização evolutiva inconsciente e amortização evolutiva autoconsciente são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Desamortização evolutiva. 2. Interprisão grupocármica. 3. Libertação grupocármica. 4. Assistência por atacado.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Seriexologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste calote grupocármico.
Filosofia. O orientalismo é a área do conhecimento humano na qual se propôs o estudo
do carma e, portanto, dos processos de amortização evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a amortização evolutiva; a conciliação; a reconciliação; o calculismo cosmoético universal; o perdão incondicional; a concórdia final; a liquidação de contas; a recomposição
evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do ressarcimento evolutivo; o princípio do heteroperdão;
o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da prioridade compulsória; o princípio de causa e efeito; o princípio do determinismo evolutivo. Dentre as maiores aberrações no
universo das amortizações evolutivas está a existência, ainda nos dias atuais, em certos países,
com profundos estigmas grupocármicos, do princípio anticosmoético de talião: “olho por olho,
dente por dente, vida por vida”.
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Teoriologia: a teoria da Interassistenciologia; a teoria da interprisão grupocármica;
a teoria da Holocarmologia; a teoria da Despertologia; a teoria da Seriexologia; a teoria da
Cosmoeticologia; a teoria da Evoluciologia.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: os efeitos atuais das causas passadas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Binomiologia: o binômio coexistencial admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autodesassedialidade-heterodesassedialidade.
Crescendologia: o crescendo proéxis-maximoréxis-reproéxis.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento;
o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio soluções de
problemas–resoluções de conflitos–progressões de tarefas; o trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio má intenção–nosopensene–conflito; o trinômio diagnóstico-terapêutica-remissão.
Antagonismologia: o antagonismo desafeição / perdão.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei de causa e efeito.
Filiologia. É impraticável haver amortizações evolutivas entre as consciências sem
o neopensene: a unidade de renovação consciencial e da neofilia. Os neopensenes substituem os
egopensenes nos holopensenes pessoais e grupais.
Fobiologia: a evoluciofobia; a conviviofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização da consciência; a síndrome da dispersão
consciencial; a síndrome da subestimação.
Maniologia: a fracassomania.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a despertoteca; a convivioteca; a teaticoteca; a recexoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Psicossomatologia;
a Consciencioterapia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Genealogia; a Holorressomatologia;
a Parapatologia; a Conviviologia; a Fraternismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o evoluciólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens remissor; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
interpraesidiarius; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo
sapiens intermissivista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: amortização evolutiva inconsciente = o processo de fraternidade menos
evoluído da conscin vulgar; amortização evolutiva autoconsciente = o processo de fraternidade
mais evoluído da conscin vulgar.
Culturologia: a cultura proexológica.
Síntese. O grande favor assistencial prestado a alguém, em muitos casos, representa
prestação no quadro da amortização evolutiva. Cada prestação pode significar a unidade da amortização.
Etiologia. A Etiologia, ou a causa mais profunda de qualquer categoria de amortização
evolutiva, é sempre a melin ou, em última instância, a melex.
Ambiguidade. A amortização evolutiva compõe a conduta-padrão de toda consciência
ao cogitar da saída da interprisão grupocármica.
Conformática. Na amortização evolutiva, o conteúdo do débito a ser pago é sempre
prioritário perante a forma do modo de amortizar, resgatar ou quitar.
Analogia. No universo da amortização evolutiva, o quitador – verdugo – e o credor – vítima – são personalidades similares, tanto faz se seja homem ou mulher.
Fatuística. Dentro das amortizações evolutivas de alto nível, merecem atenção os casos
assistenciais das doações interfamiliares de órgãos, irrecusavelmente grupocármicas. Exemplo
é o ocorrido em setembro de 1999, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul. O garoto paranaense H. B., de 12 anos de idade, portador de bronquiolite (inflamação dos
bronquíolos), nem sequer podendo se deitar por ficar sufocado, teve os 2 pulmões substituídos
por parte dos pulmões dos próprios pais.
Sobrevida. Por serem adultos essas partes equivalem aos pulmões da criança. Há grande
rejeição dos órgãos de doadores falecidos mesmo atendendo às características do organismo da
criança. Com a doação interfamiliar a chance de sobrevida sobe a 75%.
Acidentologia. Dentro do universo da Consciencioterapia, a quitação da conta-corrente
grupocármica, por intermédio das amortizações evolutivas, tende a diminuir os acidentes de percurso pessoais ou a condição de accident proneness da conscin.
Evoluciologia. Pela Conviviologia, ao eliminar as pendências interconscienciais, através
das amortizações evolutivas, a conscin passa da condição de Homo sapiens bellicosus, ou Homo
sapiens minor, para tornar-se o Homo sapiens fraternus, ou Homo sapiens major.
Resgate. De acordo com a Cosmoeticologia, ninguém é desobrigado quanto ao resgate
de dívida interconsciencial evolutiva, através das amortizações. Todos acabam ficando quites,
apesar dos gravames ou agravantes existentes.
Reconciliação. É sempre tolice, e imaturidade, o flagício ou flagelação, e sempre inteligente, evolutivo, a reconciliação, no holopensene das amortizações evolutivas e da interassistencialidade.
Assistenciologia. O pedido de perdão e a assistência reparadora são medicamentos providenciais para os microuniversos das consciências.
Intrafisicologia. Em função da Evoluciologia, a amortização evolutiva ou os pagamentos a prazo, em certos casos, vida humana após vida humana, representam o meio mais cômodo
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e, frequentemente, o único ou o último limite do possível, para o devedor resgatar o ato anticosmoético perante outrem ou o grupúsculo evolutivo. O evoluciólogo, ou orientador evolutivo, demonstra isso claramente para a consciência merecedora.
Errologia. Apoiada na Experimentologia, a consciência amortizadora tem sempre como
pagar segundo a estrutura da amortização evolutiva, sendo infantilidade tentar repudiar a dívida
ou cometer fraude ante a lei da ação e reação.
Determinismologia. Segundo a Grupocarmologia, a lei do retorno estabelece de modo
determinístico: todo débito interconsciencial antifraterno ou anticosmoético é amortizável, ou
mais apropriadamente, será amortizado hoje ou amanhã, aqui ou acolá, inevitavelmente.
Afinidade. A inseparabilidade grupocármica é inarredável até o nível da Transmigraciologia, e ainda nas transmigrações conscienciais extraterrestes ocorrem movimentos de translados aos grupos. Os afins se atraem, mesmo de modo inconsciente ou involuntariamente.
Agente. Os fatos evidenciam ser o agente de atuação, neste caso, o ene, a energia dos autopensenes das consciências. Depois vêm 3 condições críticas extremas: o arrependimento, o revisionismo e o perdão congraçando as consciências anteriormente separadas.
Quitação. Na Holocarmologia, os processos e as naturezas dos detalhes das amortizações evolutivas variam de maneira inimaginável, sendo ingenuidade e imaturidade supor ser toda
dívida interconsciencial quitada exatamente na mesma categoria de moeda gerada pelo erro cometido. As moedas cosmoéticas ou grupocármicas, neste contexto, variam ao infinito, dependendo do câmbio grupocármico do momento evolutivo.
Aforismo. Assim, o aforismo “quem com ferro mata, com ferro morre”, não corresponde
à verdade dos fatos. Quem feriu com ferro, pode ser ferido até com a pena de pássaro ou a bomba
atômica, dependendo das circunstâncias e das predisposições aos acidentes de percurso.
Transparência. No contexto da Holomaturologia, quando a consciência elimina as
autocorrupções, os agravantes na dívida interconsciencial não são confundidos com atenuantes.
Vocação. Por meio da Intrafisicologia, encontramos conscins executando a própria
amortização evolutiva, até sem ter autoconsciência plena do processo grupocármico, por mera intuição, vocação ou instinto. Exemplo: Maria das Graças Marçal, 48 anos de idade, mãe de 9 filhos, nascida na Pedreira Padre Lopes, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, catadora de materiais reaproveitáveis naquela capital.
Asmare. Em 1990, essa moradora de rua fundou a Associação Papel, Papelão e Material Reaproveitável (Asmare), contando, na ocasião, com 230 associados e beneficiando diretamente mais de 1.000 pessoas da comunidade.
Prêmio. Essa líder comunitária somente aprendeu a ler e escrever em 1998 e esteve entre
as vencedoras do Prêmio Claudia, em 1999, reconhecimento do trabalho assistencial da mulher
brasileira.
Macrossoma. Na área da Macrossomatologia, a extinção paulatina e completa da dívida
interconsciencial, por meio das amortizações evolutivas, na ficha pessoal da consciex, é pré-requisito para se obter o macrossoma.
Timing. À vista da Paracronologia, o tempo é extremamente relevante quanto à liberação da dívida para determinada consciência ou grupo evolutivo, ou seja: a amortização evolutiva
é encarada com lucidez pela consciex intermissivista ao planejar a proéxis.
Energossomatologia. Frente à Parapatologia, a conscin assediada cede energias conscienciais (ECs) à consciex assediadora em função da afinidade energética, mas também devido às
amortizações evolutivas em andamento, conforme o caso e as injunções evolutivas.
Autodiscernimentologia. Diante da Paraprofilaxiologia, os recursos disponíveis para
a realização da profilaxia das amortizações evolutivas permitem ao interessado, homem ou mulher, não incidir na interprisão grupocármica empregando para isso autodiscernimento, Cosmoética, lógica, sem qualquer interferência patopensênica.
Não-violência. Neste particular, a atitude mais inteligente é o ato de não rebater a violência, ou a Satyagraha, o movimento político, assentado no princípio da não-violência, criado
por Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948).
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Resolução. A partir da Policarmologia, nenhuma amortização evolutiva fica, sem ser resolvida, na insolvência ou como dívida insolúvel. Tudo se resolve em tempo oportuno, atendendo
às necessidades de todos.
Morexologia. Quanto à Proexologia, a amortização evolutiva obviamente precede à maxiproéxis, à moréxis e ao multicompléxis.
Reciclagens. Como esclarece a Recexologia, a amortização evolutiva pode ser acelerada
com enormes vantagens para todas as consciências envolvidas, através das reciclagens existenciais capazes de aperfeiçoar o desenvolvimento das proéxis.
Porções. As recéxis intensas e consecutivas funcionam ao modo de grandes porções,
e não de pequenas parcelas, no conjunto das quotas de amortização evolutiva.
Correlacionologia. Além dos assuntos tratados aqui, eis 12 temas, listados em ordem alfabética, apresentando relação com as amortizações evolutivas e podendo interessar a quem pesquisa o assunto com profundidade maior:
01. Acertos grupocármicos.
02. Agente do carma.
03. Ampliação do mundo pessoal.
04. Antifraternidade.
05. Antigrupalidade.
06. Arrependimento.
07. Assediador interconsciencial.
08. Autocrítica.
09. Estigmas grupocármicos.
10. Evoluciólogo.
11. Perdão.
12. Revisionismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a amortização evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Elencologia: Grupocarmologia; Neutro.
05. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
06. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
07. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.

NÃO RARO, CADA EXISTÊNCIA INTRAFÍSICA, QUANTO
À PROGRAMAÇÃO GRUPAL, CORRESPONDE A ESPECÍFICA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DENTRO DA ESTRUTURA DA INTERPRISÃO GRUPOCÁRMICA PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive bem consciente das próprias amortizações
no holopensene da existência humana atual? Você age objetivando tal realidade evolutiva?
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Filmografia Específica:
1. A Corrente do Bem. Título Original: Pay It Forward. País: EUA. Data: 2000. Duração: 123 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em
DVD). Direção: Mimi Leder. Elenco: Kevin Spacey; Helen Hunt; Haley Joel Osment; Jay Mohr; James Caviezel; & Jon
Bon Jovi. Produção: Peter Abrams; Robert L. Levy; & Steven Reuther. Desenho de Produção: Leslie Dilley. Direção
de Arte: Lawrence A. Hubbs. Roteiro: Leslie Dixon, baseado na obra de Catherine Ryan Hyde. Fotografia: Oliver
Stapleton. Música: Thomas Newman. Montagem: David Rosenbloom. Cenografia: Peg Cummings. Efeitos Especiais:
Industrial Light & Magic (ILM). Companhia: Warner Bros. Pictures; Bel Air Entertainment; & Tapestry Films. Sinopse:
Professor de Estudos Sociais desafia os alunos para criarem algo capaz de mudar o mundo. O aluno Trevor McKinney
resolve encarar o desafio e cria jogo onde as pessoas, ao receberem assistência, precisam retribuir a ajuda, auxiliando outras 3 pessoas.
Bibliografia Específica:
1. A Notícia; Redação; Alemanha pede Perdão a Judeus; Jornal; Diário; N. 21.514; Seção: O Mundo; 1 ilus.;
Florianópolis, SC; 17.02.2000; página A 15.
2. Claudia; Redação; 4o Prêmio Claudia: Maria das Graças Marçal; Revista; Mensário; 4 ilus.; São Paulo,
SP; Novembro, 1999; páginas 14, 15 e 19.
3. IstoÉ; Um Sopro de Vida (Doação Interfamiliar); Revista; Semanário; N. 1.566; Seção: A Semana; 2 ilus.;
São Paulo, SP; 29.09.99; página 20.
4. Rudnik, Marli; Alemães vêm ao Brasil Auxiliar Dependentes; A Notícia; Jornal; Diário; N. 21.488; Seção:
Planeteen; 1 ilus.; Florianópolis, SC; 22.01.2000; página C 6.
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AMOSTRAGEM CONSCIENCIOLÓGICA
(HOLOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amostragem conscienciológica é a ação, processo ou técnica de escolha
da amostra, exemplo, testemunha, cobaia, modelo, retrato ou protótipo adequado para a análise
do todo ou população do objeto pesquisado, no universo da Conscienciologia, a fim de sustentar
a tese ou assertiva extraída dos achados encontrados nos fatos ou parafatos investigados.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo a provém do idioma Latim, a, na acepção de “distanciamento;
afastamento; depois de; a partir de”. O termo mostrar vem do mesmo idioma Latim, mostrare,
“indicar; designar; dar a saber; dar a conhecer; contar; relatar; descrever; expor à vista; representar; dar a entender; denunciar; acusar; advertir; aconselhar; estimular; demonstrar; provar”. O sufixo agem deriva do idioma Francês, age, formador de substantivo de base verbal ou nominal.
A palavra amostragem apareceu no Século XIX. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII.
O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Amostra conscienciológica. 2. Modelo conscienciológico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo amostra:
amostração; amostradiça; amostradiço; amostrador; amostragem; amostramento; amostrança;
amostrar; amostra-tipo; amostrável; amostrinha; miniamostra; nanoamostra.
Neologia. As 4 expressões compostas amostragem conscienciológica, amostragem conscienciológica intrafísica, amostragem conscienciológica extrafísica e amostragem conscienciológica intraconsciencial são neologismos técnicos da Holopesquisologia.
Antonimologia: 1. Amostra convencional. 2. Modelo convencional.
Estrangeirismologia: o Argumentarium; o Pesquisarium; o zoom.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade pesquisística evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade pesquisística; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene interlúdico demonstrando a harmonização interconsciencial evoluída.
Fatologia: a amostragem conscienciológica; a amostragem pesquisística e a complexidade da consciência; a amostra como sendo o instrumento para informar aos interessados das descobertas de alguma coisa, ou da neoverpon, sobre toda a classe da realidade investigada; o problema
de a amostragem, em certos casos, não representar exatamente a parte do todo de maneira satisfatória; a escolha da amostragem; a amostragem como sendo problema real para todo tipo de pesquisa; a importância do pesquisador explicitar a amostragem empregada; o fato de ser impossível
estudarmos todos os casos, de tudo quanto interessa, em cada contexto de pesquisa; o fato de toda
pesquisa buscar ou descobrir o achado aplicável a todas as coisas do contexto, sob investigação,
por meio do estudo de alguns exemplos; o fato do resultado da pesquisa ser generalizável em relação a todos os membros da classe de realidade pesquisada; a seleção da amostragem; a margem
de erro estimada; a amostra representativa da população pesquisada; a parcela informando sobre
o todo (amostragem-sinédoque); a fatia do bolo; o elemento representativo do conjunto; o cálculo
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da amostra nas pesquisas de opinião; o cálculo da amostra nas pesquisas de intenção de voto;
a porção significativa do universo do todo; a generalização criteriosa dos achados.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a projeção lúcida propiciando a antevisão da possível condição pós-dessomática; a tenepes permitindo o vislumbre da assistência policármica; a neoverpon sendo
miniamostra do conteúdo da Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio de toda consciência ser amostra do próprio patamar evolutivo; o princípio da cobaiagem interconsciencial; o princípio do extrapolacionismo meritório.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado exibindo o nível da autoconsciencialidade.
Teoriologia: a teoria da escala evolutiva das consciências.
Tecnologia: a técnica da exteriorização das ECs; a mobilização básica das energias
(MBE); a técnica do acoplamento áurico; as técnicas heteroconscienciométricas; as técnicas de
heterodesassédio.
Voluntariologia: o voluntariado da assistência tarística exemplificando a teática conscienciológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia.
Neossinapsologia: as neossinapses provenientes da observação atilada dos compassageiros evolutivos.
Enumerologia: a amostragem simples; a amostragem complexa; a amostragem aleatória; a amostragem acidental; a amostragem casual; a amostragem forçada; a amostragem randômica.
Binomiologia: o binômio extrapolacionismo parapsíquico–serendipitia.
Interaciologia: a interação amostragem-sinédoque.
Polinomiologia: o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar.
Antagonismologia: o antagonismo mostra homeopática / mostra nosográfica; o antagonismo amostra representativa / amostra de conveniência.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia;
a paradireitocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia.
Legislogia: as leis estatísticas.
Filiologia: a politicofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a recexofilia; a evoluciofilia;
a conscienciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a energossomatoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a projecioteca;
a experimentoteca; a assistencioteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Holopesquisologia; a Extrafisicologia; a Mentalsomatologia;
a Autodesassediologia; a Holochacrologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin-fonte.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens monstrator; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens perquisitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens
sensitivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: amostragem conscienciológica intrafísica = a CCCI da Cognópolis;
amostragem conscienciológica extrafísica = a população dos assistentes e assistidos por meio das
práticas diárias da tenepes; amostragem conscienciológica intraconsciencial = as vivências resultantes dos parafenômenos do extrapolacionismo.
Culturologia: a cultura conscienciológica da Holopesquisologia.
Taxologia. Sob a ótica da Holopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15
amostragens específicas geradas pelas pesquisas conscienciológicas (Ano-base: 2010):
01. Baratrosfera: a comunidade extrafísica involuída; a amostragem da realidade do
Melexarium.
02. CL: a Consciex Livre; a amostragem da consciência já tendo descartada a serialidade existencial.
03. Cognópolis: a realidade social; a amostragem da vivência da democracia pura possível por meio da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
04. Completista: a conscin proexista da tares; a amostragem da ortopriorização continuada na autoproéxis.
05. Consréu: a consciex reurbanizada; a amostragem da consciência reurbanizada extrafisicamente em função da maxicorruptibilidade consciencial.
06. Desperto: o ser humano lúcido; a amostragem do desassediado interconsciencial,
permanente, total.
07. Extrapolacionismo: o parafenômeno pessoalmente avançado; a amostragem da vivência de como será a vida da consciência à frente ou no futuro imediato.
08. Interlúdio: a comunidade extrafísica evoluída; a amostragem da evolução em dimensão extrafísica.
09. Intermissivista: a consciência aluna da Evoluciologia; a amostragem da recin extrafísica durante a intermissão pré-ressomática.
10. Inversor: a conscin jovem autoconsciente; a amostragem da genopensenidade
atuante.
11. Macrossômata: a conscin potencializada; a amostragem do primado da Paragenética.
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12. Megassediador: a consciência enferma; a amostragem das megaperturbações intraconscienciais.
13. Ofiexista: o ser interassistencial; a amostragem da vivência exemplificativa da interassistencialidade consciencial.
14. Serenão: a consciência evoluída; a amostragem da evolução consciencial do ser humano com a omnissuperação intrafísica.
15. Transmigrada: a consciex enferma; a amostragem do regressismo evolutivo infeliz
das consciências.
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 amostragem conscienciológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Conceito de Conscienciologia: Experimentologia; Neutro.
05. Corte da realidade: Autopesquisologia; Neutro.
06. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
07. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
09. Identificação do padrão: Holopesquisologia; Neutro.
10. Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; Neutro.
11. Leitura antecipada: Paraprospectivologia; Homeostático.
12. Pré-Análise: Pesquisologia; Neutro.
13. Provérbio mundial: Comunicologia; Neutro.
14. Referência: Autevoluciologia; Neutro.
15. Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.

A AMOSTRAGEM CONSCIENCIOLÓGICA É MELHOR
OBTIDA QUANDO A CONSCIN INTERESSADA BUSCA
AVERIGUAR OU PESQUISAR, POR SI MESMA, SEGUNDO
O PRINCÍPIO DA DESCRENÇA, O ACHADO EXPOSTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, empreende alguma pesquisa conscienciológica?
Como lida com as amostragens conscienciológicas?
Bibliografia Específica:
1. Becker, Howard S.; Segredos e Truques da Pesquisa (Tricks of the Trade. How to Think about your
Research while you’re doing it); rev. Karina Kuschnir; trad. Maria Luiza X. de A. Borges; 296 p.; 6 caps.; 3 tabs.; 207
notas; 147 refs.; alf.; índice de notas; 23 x 16 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 96 e 97.
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AMPARABILIDADE
(AMPAROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amparabilidade é a qualidade, propriedade ou condição da conscin passível de ser assistida por amparadores extrafísicos, conforme os méritos cosmoéticos conquistados e o saldo positivo da ficha evolutiva pessoal (FEP).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amparo deriva do idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo à frente para proteger”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Sustentabilidade extrafísica. 2. Protegibilidade extrafísica. 3. Disponibilidade ao amparo extrafísico. 4. Acessibilidade ao amparo extrafísico. 5. Qualidade do amparo extrafísico.
Neologia. Os 3 vocábulos miniamparabilidade, maxiamparabilidade e megamparabilidade são neologismos técnicos da Amparologia.
Antonimologia: 1. Assedialidade. 2. Desamparabilidade. 3. Pseudamparabilidade.
4. Inabordabilidade ao amparo extrafísico. 5. Abdicabilidade ao amparo extrafísico. 6. Inacessibilidade ao amparo extrafísico.
Estrangeirismologia: o full time assistencial; o link com a paraprocedência pessoal através do amparador; o rapport interconsciencial; o superavit evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à interassistencialidade contínua intra e extrafísica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autodiscernimento: maior amparador.
Coloquiologia. Eis duas expressões coloquiais ou populares relativas ao tema: – O amparador expõe, o assediador impõe. Dize-me com quem andas e te direi quem és.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da
paraperceptibilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal impermeável
à amparabilidade; o bagulho autopensênico; a ausência de patopensenes; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a grafopensenidade cosmoética.
Fatologia: o grau de autodesassedialidade; as reciclagens inspiradas pelas tertúlias conscienciológicas propiciando o acesso aos amparadores extrafísicos; a importância da lucidez do
intermissivista para a equação evolutiva redução da assedialidade doentia–aumento da amparabilidade; o reconhecimento dos amparadores intrafísicos sinalizando o abertismo à amparabilidade
extrafísica; a execução exitosa da autoproéxis; o abertismo consciencial; a anticonflituosidade
íntima; o fraternismo; a qualificação da intencionalidade; a interdependência consciencial evolutiva; a afinização interconsciencial; a docência conscienciológica potencializando a amparabilidade de função.
Parafatologia: a amparabilidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o nível de amparabilidade; a proporção de amparabilidade nas companhias extrafísicas; o caminho da desperticidade sendo o aumento da amparabilidade; o grau de amparabilidade de acordo com o Curso Intermissivo (CI); a mudança da categoria da amparabilidade conforme as recins; os autenganos da conscin promovendo a demora no reconhecimento dos guias extrafísicos amauróticos; a troca do guia extrafísico amaurótico pelo amparador extrafísico; a troca de amparador; a amparabilidade indireta; as companhias extrafísicas
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patológicas sendo o indicador da presença de erros; as companhias extrafísicas sadias sendo o indicador de atuações exitosas; a checagem realista do nível de amparabilidade e assedialidade;
a amparabilidade na projeção consciente; o extrapolacionismo paraperceptivo; a parapreceptoria;
a amparabilidade coletiva; a amparabilidade da função tarística; a identificação do amparador da
tenepes; a indelebilidade dos vínculos multisseculares; o 3 o estágio, o da Admissão, na escala do
estado da autoconsciência contínua; a rotina mentalsomática favorecendo a amparabilidade extrafísica de função; os banhos energéticos confirmadores da presença dos amparadores.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holopensene interassistencial–amparabilidade; o sinergismo escrita conscienciológica–amparabilidade; o sinergismo ações proexológicas–amparabilidade.
Principiologia: o princípio de o bom professor ser aquele capaz de ajudar os alunos
a serem professores; o princípio de não pensar mal de ninguém; o princípio de não pedir nada
para si; o princípio de ir ao encontro do assistido para encontrar o amparador; o princípio de
dar mais em relação ao recebido; o princípio de procurar ser amparador intrafísico antes de recorrer aos amparadores extrafísicos; o princípio da assistência sem retorno.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do amparo funcional.
Tecnologia: a técnica da eliminação dos bagulhos autopensênicos; a técnica de pensar
como se fosse amparador; a técnica autobiográfica aplicada à análise de se nos momentos cruciais da vida houve intervenção dos amparadores; a técnica da madrugada; a técnica da passividade-ativa; a técnica da tenepes; as técnicas bioenergéticas de autodesassédio.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito da autoincorruptibilidade na amparabilidade; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo convívio com amparador; as neossinapses paraperceptivas; as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial autorrevezador amparador-amparando.
Enumerologia: o nível da amparabilidade de função; o grau de amparabilidade na proéxis; o patamar de amparabilidade na docência conscienciológica; a categoria da amparabilidade
na gescon; o gabarito da amparabilidade nas decisões cruciais; o percentual de amparabilidade
no parapsiquismo; a proporção da amparabilidade na dessoma.
Binomiologia: o binômio ortopensenidade-amparabilidade; o binômio falta de reconciliações grupocármicas–ausência de amparabilidade; o binômio ex-vítima fraterna–amparador
do ex-algoz; o binômio boas companhias intrafísicas–boas companhias extrafísicas; o binômio
amparador intrafísico–amparador extrafísico; o binômio liderança cosmoética–amparabilidade;
o binômio grafopensenidade cosmoética–amparabilidade; o binômio saldo da FEP–categoria da
amparabilidade.
Interaciologia: a interação autocosmoeticidade-amparabilidade; a interação intencionalidade-interassistencialidade-amparabilidade; a interação autoverbação-autodesassedialidade; a interação amparador-amparando.
Crescendologia: o crescendo assistido-assistente; o crescendo assediador–guia extrafísico amaurótico–paraconvalescente–amparador; a ampliação da amparabilidade a partir do crescendo tacon-tares; o crescendo amparabilidade do tenepessista iniciante–amparabilidade da tenepes 24 horas.
Trinomiologia: o trinômio aspiração-transpiração-inspiração; o trinômio vestir a camisa–suar a camisa–suar sangue aplicado à interassistencialidade.
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Polinomiologia: o polinômio incorruptibilidade-credibilidade-corresponsabilidade-amparabilidade; o polinômio acolhimento intermissivo (despertamento consciencial)–esclarecimento intermissivo (orientações evolutivas)–encaminhamento intermissivo (planejamento proexológico)–follow up extrafísico (amparabilidade de função).
Antagonismologia: o antagonismo amparabilidade / assedialidade; o antagonismo amparabilidade / corruptibilidade; o antagonismo assistência do amparador extrafísico / atitude
anticosmoética; o antagonismo confiança no amparador extrafísico / fé cega no guru humano;
o antagonismo conscin atratora de assediadores / conscin atratora de amparadores; o antagonismo amparador extrafísico / guia extrafísico amaurótico; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais amparabilidade mais a conscin lida com
assedialidade; o paradoxo da positiva maneira de prestar assistência será a de se permitir receber assistência.
Politicologia: a meritocracia; a interassistenciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da afinidade interconsciencial; a lei do maior esforço.
Filiologia: a interassistenciofilia; a amparofilia; a parapsicofilia; a zoofilia; a fitofilia;
a recexofilia; a recinofilia.
Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome da gurulatria; a síndrome do buscador-borboleta.
Maniologia: a mania de atribuir todos os sucessos pessoais aos amparadores e todos os
infortúnios aos assediadores.
Mitologia: o mito de todos terem amparador; o mito do anjo da guarda 24 horas por
dia junto do assistido.
Holotecologia: a parapsicoteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Amparologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Harmoniologia; a Tenepessologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Proexologia; a Recinologia; a Coerenciologia; a Paraconviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin amparável; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o tenepessista; o epicon lúcido; o amparador extrafísico; o amparador
intrafísico; o professor; o profissional assistencial; o líder cosmoético; o primeiro amparador extrafísico de função da tenepes; o segundo amparador extrafísico de ofiex; o evoluciólogo-amparador; o guia extrafísico amaurótico ou pseudamparador; o neoverbetógrafo.
Femininologia: a tenepessista; a epicon lúcida; a amparadora extrafísica; a amparadora
intrafísica; a professora; a profissional assistencial; a líder cosmoética; a primeira amparadora
extrafísica de função da tenepes; a segunda amparadora extrafísica de ofiex; a evoluciólogaamparadora; a guia extrafísica amaurótica ou pseudamparadora; a neoverbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniamparabilidade = a condição do amparo de função do(a) tenepessista iniciante; maxiamparabilidade = a propriedade do amparo do(a) atrator(a) ressomático(a) dis-
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pondo não de 1 amparador mas de equipe de amparadores; megamparabilidade = a qualidade do
amparo da minipeça lúcida recebendo a intervenção direta de Evoluciólogo ou Serenão.
Culturologia: a cultura de só lembrar dos amparadores em situações difíceis; a cultura
da gratidão.
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 amparabilidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
03. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
05. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
08. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
10. Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
12. Recurso parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
13. Relação conscin-consciex: Conviviologia; Neutro.
14. Retrofunção do amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A ESTAGNAÇÃO EVOLUTIVA DA CONSCIN IMPEDE A INTERVENÇÃO MAIOR DOS AMPARADORES EXTRAFÍSICOS.
A RECIN E A INTERASSISTENCIALIDADE ABREM AS PORTAS PARA A MELHORIA DO NÍVEL DE AMPARABILIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém qual predomínio de companhias extrafísicas? Qual o nível da amparabilidade sustentada por você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21, 5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 230, 232, 355, 369, 471, 862, 867, 937 e 992.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21
x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; 2004; páginas 236, 241, 319, 383, 403, 1.102 e 1.108.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 926.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 116, 197, 479, 541, 676 e 677.
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AMPARABILIDADE INVERSORA
(AMPAROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amparabilidade inversora é a qualidade, propriedade ou condição da
conscin praticante da técnica da inversão existencial (invéxis), homem ou mulher, passível de ser
assistida por amparadores extrafísicos de função, conforme méritos cosmoeticamente conquistados e o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amparo deriva do idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo à frente para proteger”. Surgiu no Século XIV.
O vocábulo inversão provém do mesmo idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar
abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. A palavra existencial procede do idioma
Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se;
apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu também no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Qualidade do amparo invexológico. 2. Protegibilidade extrafísica
antecipada. 3. Amparabilidade precoce; assistência precoce. 4. Sustentabilidade extrafísica inversora.
Neologia. As 4 expressões compostas amparabilidade inversora, miniamparabilidade
inversora, maxiamparabilidade inversora e megamparabilidade inversora são neologismos técnicos da Amparologia.
Antonimologia: 1. Acessibilidade ao assediador de função; acesso ao assédio. 2. Assedialidade juvenil; assedialidade imberbe. 3. Desamparo precoce; desapoio precoce. 4. Disponibilidade ao assediador; disponibilidade ao assédio. 5. Falso amparo do inversor; pseudamparabilidade inversora. 6. Grau de assedialidade inversora; nível de assedialidade inversora. 7. Indisponibilidade ao amparo; indisponibilidade do inversor ao amparador.
Estrangeirismologia: o background parapsíquico; o acid test parapsíquico; o upgrade
na amparabilidade; o plus interassistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à amparabilidade antecipada.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Invéxis: amparabilidade precoce. Invéxis: autamparo antecipado.
Coloquiologia: a invéxis enquanto menina dos olhos dos Serenões.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da
paraperceptibilidade; a aproximação extrafísica pela afinização pensênica; a qualificação da autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; a ausência de patopensenes; a superação da patopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade cosmoética.
Fatologia: a autorganização pró-amparo; a autocrítica nas priorizações diárias; a autopesquisa constante; a importância do continuísmo interassistencial; o comprometimento em trabalhos tarísticos; a consecução no intrafísico dos trabalhos extrafísicos; as senhas pré-duplista; a antecipação da assistencialidade técnica na fase da juventude; a proatividade invexológica; a autassistência; a autocoerência invexológica; a assunção dos megatrafores cosmoéticos do inversor; as
recins e crises autoprogramadas; o processo de autassunção da Invexologia; a priorização das rotinas úteis desde cedo; a mudança dos hábitos estagnadores da juventude; a eliminação gradual dos
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microinteresses facilitando a visão de aportes; a antivitimização imberbe; as carências do jovem
dificultando a aproximação dos amparadores; o encadeamento dos fatos sincrônicos frequentes;
os encontros de destino; o abertismo consciencial diuturno; o fraternismo teático; a itinerância intergrinvexes; os debates abertos bem sucedidos promovidos pelos Grinvexes; a docência conscienciológica potencializando a amparabilidade de função; as apresentações públicas conscienciológicas; a amparabilidade intrafísica com os membros do grupocarma; a construção da interconfiança horizontal na relação amparador-amparando; a convivialidade sadia interdimensional; a corresponsabilidade proexológica no revezamento interassistencial; a priorização da amizade amparológica desde a juventude; a checagem do nível de amparabilidade e assedialidade; a opção pelo autodesassédio; o aumento da autodesassedialidade.
Parafatologia: a amparabilidade inversora; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a mobilização básica das energias (MBE); a autoprojetabilidade lúcida assistida; a valorização do parapsiquismo desde a infância; a depuração da inteligência parapsíquica; a qualificação parapsíquica interassistencial; a planificação das parapercepções; os autesforços na manutenção da coerência multidimensional; a instalação de campo propício à interassistência; o parapsiquismo impressivo e a psicometria confirmando a presença de amparador extrafísico; a invexografia criando rapport com os amparadores invexólogos; a sinalética parapsíquica invexológica; as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; a sintonia fina com a extrafísicalidade;
a elaboração do maxiplanejamento invexológico auxiliado pelos amparadores extrafísicos de função; os banhos energéticos confirmatórios promovidos após a assistência; as retrocognições patrocinadas denotando méritos evolutivos; a paracaptação de neoideias verponológicas; as psicofonias
esclarecedoras; os insights patrocinados; as paradicas verponológicas; as paradicas proexológicas;
a homeostase holossomática; a aferição do amparo extrafísico direto e indireto; as paraintervenções cirúrgicas; o aumento da autoconfiança nas atividades interassistenciais multidimensionais;
a apresentação dos amparadores ao inversor atento; o coadjuvante extrafísico da invéxis; a presença ostensiva da ajuda extrafísica nos trabalhos relacionados à Invexologia; a presença indubitável da equipex, desassediadora, na base física do inversor proporcionando esclarecimentos proexológicos; o investimento na recuperação de cons do inversor; a sondagem da equipe multidimensional; a paravaliação biográfica da conscin inversora; os avanços na tenepes chancelando o aumento da amparabilidade; a troca de amparadores na tenepes; a agenda extrafísica (agendex) otimizando os trabalhos interassistenciais; as evocações nos momentos críticos assistenciais; as dinâmicas parapsíquicas invexológicas; a retaguarda extrafísica nos trabalhos dos Grinvexes; o préamparo hipoteticamente acordado durante o Curso Intermissivo (CI); a amizade raríssima extrafísica; os amparadores extrafísicos do campus da Associação Internacional de Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS); a vida centrada na tenepes; a comunex Interlúdio; as influências extraterrestres
na consolidação da Invexologia; a autassunção gradual da liderança interassistencial qualificando
o nível do amparo extrafísico; o senso de parafiliação; a formação de equipes multidimensionais
interassistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo invéxis-tenepes; o sinergismo amparador-amparando;
o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo verponografia-Amparologia.
Principiologia: a autovivência do princípio da descrença (PD); o princípio da interassistencialidade; a amparabilidade suportada pelos princípios da Cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código pessoal de conduta invexológica.
Teoriologia: a teoria da inversão existencial; a teoria da amparabilidade; a teoria da
autodesassedialidade; as teorias parapsíquicas; a teoria da Parapercepciologia.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da tenepes; as técnicas de autodesassédio; as
técnicas de heterodesassédio; a técnica da evocação amparadora; a técnica da invexometria;
a técnica da mobilização básica das energias (MBE); a técnica da autoconscienciometria; a téc-
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nica da autoconsciencioterapia; as técnicas projetivas; a técnica da rotinometria; a técnica do
mapeamento das sinaléticas parapsíquicas; a técnica de autochecagem da intencionalidade; as
paratecnologias de segurança protegendo o grupo de inversores em viagens interassistenciais;
a convergência paratecnológica.
Voluntariologia: o paravoluntariado assistencial em tempo integral; o voluntário da
ASSINVÉXIS; o paravoluntariado da ASSINVÉXIS; o voluntariado pró-desperticidade; o voluntariado docente conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; a autexposição do labcon pessoal contribuindo ao desenvolvimento parapsíquico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Amparologia; o Colégio Invisível da Invexologia;
o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia.
Efeitologia: o efeito desassediador da presença do amparador extrafísico na psicosfera
do inversor; o efeito dos insights gesconográficos amparados; os efeitos multidimensionais da
aplicação da técnica da invéxis; os efeitos intrafísicos da amparabilidade.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelo mapeamento das sinaléticas parapsíquicas; as neossinapses advindas das mobilizações energéticas; as autorreestruturações pensênicas favorecendo a aplicação de neossinapses invexológicas; as neossinapses patrocinadas pelo
amparo extrafísico.
Ciclologia: o ciclo do revezamento interassistencial; o ciclo autenfrentamento-autossuperação-autoconfiança.
Enumerologia: o nível da amparabilidade invexológica; o percentual de desperticidade;
a disponibilidade do inversor existencial; o patamar da liderança inversiva; o grau do autexemplarismo cotidiano do inversor; a qualidade da liderança interassistencial; a intensidade do autoposicionamento desassediador.
Binomiologia: o binômio priorização evolutivaqualificação interassistencial; o binômio projetabilidade-assistencialidade; o binômio parapsiquismo-Cosmoética; o binômio interassistencialidade-amparabilidade.
Interaciologia: a interação conscin-consciex; a interação inversoramparador de função; a interação assistencial conjunta; a interação duplistas invexólogosamparadores invexólogos; a interação amparador intrafísicoamparador extrafísico; a interação entre duplistas inversores.
Crescendologia: o crescendo do abertismo consciencial; o crescendo do abertismo parapsíquico; o crescendo da amparabilidade inversora; o crescendo da interconfiança na relação
amparador-amparando; o crescendo da representatividade interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio amparador-inversor-assistido; o trinômio proatividade-paraperceptividade-recins; o trinômio parapsiquismointerassistencialidadecoerência intermissiva; o trinômio invexibilidade-amparabilidade-responsabilidade.
Polinomiologia: o polinômio inversor-tenepessista-epicon-ofiexista-desperto; o polinômio autoconfiança-automotivação-interassistencialidade-amparabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo interassistência / assédio; o antagonismo amparabilidade / assedialidade; o antagonismo autorganização / autodesorganização; o antagonismo tecnicidade / amadorismo; o antagonismo antecipação / precipitação.
Paradoxologia: o paradoxo do inversor indisponível ao amparo de função no momento
da assistência; o paradoxo de querer controlar o amparador na tenepes.
Politicologia: a meritocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; as leis da interassistencialidade; as leis do fluxo cósmico.
Filiologia: a amparofilia; a interassistenciofilia; a invexofilia; a recinofilia; a desassédiofilia a parapercepciofilia; a cosmoeticofilia.
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Fobiologia: a superação da espectrofobia; a autopesquisofobia; a invexofobia; a recinofobia; a extrafisicofobia.
Sindromologia: a anulação da síndrome da autodesorganização; a autossuperação da
síndrome da insegurança parapsíquica.
Maniologia: a mania de culpar os assediadores pelos empreendimentos frustros; a mania
de considerar-se sempre amparado por entrar em sala de aula conscienciológica; a mania de considerar-se sempre amparado por estar no Grinvex; a superação da mania de nunca terminar empreendimentos evolutivos começados.
Mitologia: o mito de todo inversor estar amparado a todo momento; o mito da disponibilidade integral dos amparadores.
Holotecologia: a invexoteca; a amparoteca; a parapsicoteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a parapercepcioteca; a autexperimentoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Amparologia; a Invexologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Fraternologia; a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Intencionologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin amparável; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin gesconofílica; a conscin gesconográfica; a consciex Parainversor.
Masculinologia: o amparador Zéfiro contribuindo para a amparabilidade dos jovens inversores; o acoplamentista; o agente retrocognitor inato; o amparador intrafísico; o atacadista
consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o inversor; o invexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o desperto; o escritor; o evoluciente; o inversor exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a Serenona Monja amparando as obras conscienciológicas; a Serenona
Manacá; a acoplamentista; a agente retrocognitora inata; a amparadora intrafísica; a atacadista
consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a inversora; a invexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a desperta; a escritora; a evoluciente; a inversora exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens
orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens amparator.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniamparabilidade inversora = o investimento dos amparadores extrafísicos no jovem aplicante da invéxis intuitiva, ainda incipiente quanto à técnica; maxiamparabilidade inversora = o investimento dos amparadores extrafísicos na conscin invexóloga, triatleta
conscienciológico; megamparabilidade inversora = o investimento dos evoluciólogos e Serenões
na conscin invexóloga, teleguiada autocrítica.
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Culturologia: a cultura do amparo; a cultura da autorganização; a cultura da autoqualificação parapsíquica; a cultura da proatividade evolutiva; a cultura da interassistencialidade.
Amparabilidade. A qualidade do amparo do inversor pode ser medida pelas autopriorizações, condutas e pensenidade, podendo estar sob arrimo do autamparo ou heteramparo. Autamparo prediz heteramparo.
Grafopensenidade. Os pensenes expressos podem ser frutos amparados e a grafopensenidade, ou materialização pensênica, pode ser ferramenta avaliadora da amparabilidade inversora.
Autopredisposição. Invéxis implica mudanças íntimas, invertendo os valores convencionais, tornando inevitável a predisposição à autorreeducação e posterior compartilhamento interpares. Amparemos nossos pares.
Irresistibilidade. Quanto mais o inversor se predispõe à mudança, autopesquisando-se
e melhorando a autopensenidade, mais descobre a irresistibilidade do traço da liderança, agora direcionada à assistência.
Responsabilidade. Pela ótica da Pré-Intermissiologia, a autassunção da liderança interassistencial implica responsabilidade perante o grupocarma, podendo ser replicada mediante a tares. O líder interassistencial necessita de amparo qualificado, específico, para otimizar o desempenho das próprias atividades enquanto conscin, preparando-se para os resgates extrafísicos,
quando consciex.
Priorização. Urge ao inversor existencial, moça ou rapaz, priorizar a autoqualificação
interassistencial mediante a tridotalidade consciencial e as metas do maxiplanejamento invexológico pessoal, objetivando receber upgrade nos investimentos dos amparadores.
Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis na ordem alfabética, 24 características a serem desenvolvidas pelo inversor existencial a fim de qualificar o nível da amparabilidade extrafísica:
01. Acalmia mental. Silenciar-se pensenicamente durante a cotidianidade, em questões-chave, para qualificar a interassistencialidade.
02. Afetividade sadia. Compor dupla evolutiva catalisadora da afetividade madura.
03. Assistencialidade tarística. Promover a tarefa do esclarecimento enquanto meio interassistencial prioritário, paradever do inversor.
04. Autabnegação. Optar pela renúncia ao ego estagnador em favor das reciclagens intraconscienciais e da interassistencialidade.
05. Autocriticidade. Apropriar-se da autocriticidade diuturna, principalmente relacionado ao parapsiquismo e a convivialidade grupocármica.
06. Autodesassedialidade. Desenvolver a autodesassedialidade através de técnicas próprias, singulares, ou de terceiros, já conhecidas pelo inversor pesquisador.
07. Autoincorruptibilidade. Apresentar crescente autoincorruptibilidade pela aplicação
da autorretidão cosmoética.
08. Autopesquisa. Movimentar-se para dentro, na intraconsciencialidade, a fim de autopesquisar as próprias manifestações, potencialidades e traços pessoais.
09. Autopreservação somática. Preservar o soma, ferramenta proexológica valiosa, dos
radicalismos e condutas arriscadas.
10. Autorganização. Respaldar as atividades e pensenes cosmoéticos diários na autorganização, harmonizadora e catalisadora da produtividade inversora.
11. Cientificidade parapsíquica. Tratar cientificamente o parapsiquismo cotidiano,
desmistificando os conceitos da extrafisicalidade.
12. Continuísmo gesconográfico. Valorizar e dar prosseguimento aos projetos, trabalhos e atividades relativos às gescons iniciadas.
13. Cosmoeticidade. Avaliar a carga diária de atividades, hábitos e condutas cosmoéticas e anticosmoéticas a fim de acrescer lisura ao dia a dia.
14. Disciplina. Lançar mão de disciplina para realizar os projetos libertários, amparáveis.

Enciclopédia da Conscienciologia

837

15. Higidez pensênica. Realizar a gestão autopensênica de modo a limpar ou qualificar
evolutivamente a pensenidade.
16. Paraperceptibilidade. Aprimorar a paraperceptibilidade em qualquer ambiente, visando o desenvolvimento do parapsiquismo.
17. Pontualidade. Autovigiar-se quanto à pontualidade em compromissos assumidos.
Equipex não atrasa.
18. Posicionamento sadio. Posicionar-se sadiamente quanto ao murismo consciencial
e os relacionamentos grupocármicos.
19. Priorizações. Atentar-se às prioridades das metas inversoras estabelecidas e pelo
Maxiplanejamento Invexológico.
20. Produtividade interassistencial. Manter produtividade interassistencial contínua,
propulsora das singularidades traforistas.
21. Recinofilia. Gostar e procurar qualificar-se constantemente, promovendo recins profundas, reestruturadoras da manifestação consciencial.
22. Rotina útil. Estabelecer rotinas úteis, evolutivas, universalistas.
23. Saúde holossomática. Cuidar da saúde dos veículos de manifestação, atentando-se
ao sinergismo holossomático.
24. Vontade javalínica. Aplicar e desenvolver a vontade forte, impulsionadora da manifestação consciencial.
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 amparabilidade inversora, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo parapsíquico: Autexperimentologia; Homeostático.
02. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
03. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Amparador extrafísico de função: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
06. Amparofilia: Amparologia; Homeostático.
07. Apoio tarístico: Amparologia; Homeostático.
08. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Autamparo: Assistenciologia; Homeostático.
10. Conscin inversora: Invexologia; Homeostático.
11. Convívio com amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
13. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
14. Relação conscin-consciex: Conviviologia; Neutro.
15. Sinalética parapsíquica invexológica: Parapercepciologia; Homeostático.

A QUALIFICAÇÃO DA AMPARABILIDADE INVERSORA DECORRE DA MODIFICAÇÃO PARA MELHOR DE HÁBITOS,
ROTINAS E POSTURAS, IMPELINDO À IRRESISTIBILIDADE
DA AUTASSUNÇÃO DA LIDERANÇA INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, inversor ou inversora, já avaliou o próprio nível de amparabilidade? Quais atitudes vem tomando para aumentar o investimento dos amparadores de função em
você?
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AMPARABILIDADE PROJETIVA
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amparabilidade projetiva é o estado, qualidade ou conjuntura de a conscin, homem ou mulher, ser assistida, auxiliada e esclarecida por amparador extrafísico de função,
objetivando o patrocínio da projeção consciencial lúcida (PL), da vivência dos parafenômenos conexos e da interassistencialidade inteligente, conforme autesforços e disponibilidade cosmoética
pessoal para a assistência extrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amparo deriva do idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo à frente para proteger”. Surgiu no Século XIV.
O vocábulo projetivo procede do idioma Francês, projectif, de project(ion), “projeção”, e este do
idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender;
alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Condição pró-amparo projetivo. 2. Autodisponibilidade consciencial
pró-amparo projetivo. 3. Auxiliabilidade cosmoética à projeção lúcida.
Neologia. As 3 expressões compostas amparabilidade projetiva, amparabilidade projetiva básica e amparabilidade projetiva avançada são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Desamparabilidade projetiva. 2. Inacessabilidade ao amparador extrafísico técnico projetivo. 3. Assedialidade extrafísica projetiva. 4. Guiabilidade amaurótica
projetiva. 6. Pensenidade projeciofóbica.
Estrangeirismologia: o follow up at the out of the body experience; o upgrade na projeção consciencial assistida; o open mind para as vivências multidimensionais assistidas.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projeção consciencial assistida.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Amparabilidade. A iniciativa de promover a assistência precisa vir da pessoa, depois então os amparadores extrafísicos aparecem”.
2. “Amparador. A ajuda do amparador extrafísico de função é pautada pelo saldo da
Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) da consciência assistida”. “O amparador de alto nível não perde
tempo com quem é refratário a neoideias”.

II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projeção consciencial lúcida; os benignopensenes; a benignopensenidade; o holopensene pessoal da assistência cosmoética multidimensional;
os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal favorecedor do amparo extrafísico de
função quanto à projetabilidade; a autopensenidade hígida; a retilinearidade autopensênica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a afinidade pensênica entre amparador e projetor assistido;
a autenticidade pensênica e cosmoética qualificando o nível da amparabilidade projetiva; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a condição intraconsciencial coerente com os autesforços na promoção da
projeção consciencial; a antidispersividade cotidiana; a inteligência evolutiva (IE); a fraternidade
universal; a autopesquisa cosmoética; a autocientificidade; a autotares necessária às autossuperações; a autorreflexão; o autodiscernimento e lucidez do projetor assistido; os dividendos evolutivos; a amparabilidade quanto ao desempenho da proéxis; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o po-
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sicionamento pessoal impeditivo da projetabilidade; o abstencionismo consciencial; a docência
conscienciológica favorecendo a conexão com os amparadores extrafísicos de função; o senso de
prioridade evolutiva; o aprendizado evolutivo através da projetabilidade lúcida assistida; o registro das experiências projetivas; a reciclagem intraconsciencial em decorrência da vivência da projeção consciencial lúcida; a expansão do universo da assistência interconsciencial; o desenvolvimento projetivo na autoprogramação rumo à desperticidade.
Parafatologia: a amparabilidade projetiva; a autodisponibilidade consciencial para a interassistência extrafísica; o desenvolvimento da projetabilidade lúcida promovendo a abertura
consciencial na busca de novas ideias e front assistencial; a autoconfiança parapsíquica da conscin projetora quanto à própria capacidade de interpretação e utilização satisfatória das parapercepções; a autoconscientização multidimensional (AM) pró-amparabilidade projetiva; o link com
o amparador extrafísico favorecido pela prontidão resolutiva interassistencial; a avaliação dos amparadores quanto ao potencial das recins do assistido; a ampliação da autolucidez multidimensional; o autocomprometimento frente às tarefas extrafísicas patrocinada pela equipex; a visão ampliada do amparador extrafísico quanto às necessidades evolutivas do projetor assistido; a identificação do amparador extrafísico e o tipo de assistência; a reconciliação grupocármica multidimensional do projetor consciente com conscins e consciexes; as retrovidas conjuntas do amparador e assistido ligadas ao parapsiquismo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a exteriorização de energias na dimensão extrafísica; o acoplamento energético entre amparador
extrafísico e projetor; o auxílio do amparo extrafísico quanto aos desbloqueios dos chacras e soltura energossomática; a descoincidência do psicossoma; o banho energético; a amparabilidade na
fase de exteriorização, interiorização do psicossoma e período extrafísico; o ato de despertar na
extrafisicalidade; as relações da consciência projetada; a Projecioterapia; a projeção vexaminosa;
a projeção recicladora; a tarefa do esclarecimento às consciexes e ao projetor; o autodiscernimento energético do projetor na distinção entre amparador, assediador e guia amaurótico extrafísicos;
a desrepressão do parapsiquismo facilitando o exercício da projeção consciencial; a avalição do
momento evolutivo quanto ao limite máximo do desenvolvimento energético e paraperceptivo;
o parapsiquismo despercebido mitigando a atuação do amparador e as parapercepções das autovivências extrafísicas; a labilidade parapsíquica na automanifestação extrafísica; a experiência de
quase-morte (EQM); a jejunice parapsíquica sendo dificultador da amparabilidade projetiva;
a inabilidade projetiva; a assedialidade extrafísica; a distorção parapsíquica do projetor; o engano
parapsíquico do projetor inexperiente; a alfabetização parapsíquica; o autodidatismo parapsíquico
relativo à projetabilidade lúcida; o investimento do amparador extrafísico de função no projetor
lúcido interassistencial; a onda de amparo extrafísico quanto às condições favoráveis para a realização de determinada tarefa pertinente; o sinal extrafísico de amparo; a paratarefa do amparador
extrafísico; a inteligência do amparador extrafísico na projeção quanto à utilidade cosmoética das
experimentações; o acolhimento assistencial extrafísico; a parapreceptoria; a tarefa energética
pessoal diária; a condição de minipeça dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a atuação do projetor junto aos parambulatórios; a projeção consciencial assistida enquanto
ferramenta evolutiva do epicentrismo consciencial; o encontro do projetor lúcido com Serenão no
extrafísico, visando às pesquisas evolutivas e recicladoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autesforço projetivo–autodisciplina projetiva; o sinergismo soltura do holossoma–projeção consciencial lúcida.
Principiologia: o princípio da fraternidade universal; o princípio da evolução consciencial; o princípio da abnegação consciencial pró–assistência.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da projeção consciencial assistida; a teática diuturna da projetabilidade lúcida.
Tecnologia: a assistência do amparador de função ao projetor nas técnicas projetivas.
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Voluntariologia: a qualificação do voluntariado conscienciológico propiciando a amparabilidade extrafísica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da autovivência da amparabilidade projetiva nas recins; o efeito da
tares do amparador na autoqualificação do projetor assistido; o efeito da intencionalidade sadia
na amparabilidade extrafísica.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses pró-amparo extrafísico.
Ciclologia: o ciclo estudo projeciológico–autexperimentação extrafísica; o ciclo assistencial autovivência projetiva–autenfrentamento cosmoético.
Binomiologia: o binômio intencionalidade hígida–amparabilidade cosmoética; o binômio necessidade interassistencial–utilidade evolutiva; o binômio afinidade consciencial–identidade assistencial; o binômio assistência pontual–assistência abrangente.
Interaciologia: a interação amparador extrafísico–projetor assistido; a interação qualidade consciencial do projetor–nível do amparo.
Crescendologia: o crescendo interassistencial projetor assistido–projetor assistente.
Trinomiologia: o trinômio decisão-motivação-persistência; o trinômio interassistencialidade-teática-amparabilidade projetiva.
Polinomiologia: o polinômio maturidade consciencial–proatividade evolutiva–autoconscientização multidimensional–amparabilidade; o polinômio autesforço–autorganização–autodisciplina–projeção lúcida assistida.
Antagonismologia: o antagonismo amparabilidade projetiva / assedialidade extrafísica; o antagonismo amparador de função / guia amaurótico; o antagonismo apriorismose / autanálise da projeção consciencial lúcida.
Paradoxologia: o paradoxo assistencial do silêncio do amparador poder ser mais instrutivo e esclarecedor se comparado ao ato de ele agir em determinadas tarefas assistenciais.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; a assistenciocracia; a projeciocracia.
Legislogia: a lei da ação e reação cosmoética; a lei do maior esforço aplicada à qualificação da amparabilidade pessoal; as leis da Projeciologia.
Filiologia: a projeciofilia; a amparofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; autocognofobia; a parapsicofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome de Swedenborg; a superação da síndrome da
dispersão consciencial; a eliminação da síndrome da robotização existencial.
Maniologia: a mania de querer fazer assistência de qualquer forma; a mania de pedir somente para si.
Mitologia: o mito de a projeção consciencial lúcida assistida ocorrer sem autesforço
cosmoético.
Holotecologia: a projecioteca; a parapsicoteca; a interassistencioteca; a parafenomenoteca; a autopesquisoteca; a convivioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Amparologia; a Cosmoeticologia; a Assistenciologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Conscienciometrologia; a Extrafisicologia;
a Conviviologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a equipex.
Masculinologia: o projetor consciente; o amparador extrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o macrossômata; o reeducador; o epicon lúci-
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do; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o acoplamentista; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a projetora consciente; a amparadora extrafísica; atacadista consciencial;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a macrossômata; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a acoplamentista; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus cosmoethicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens autamparator; o Homo sapiens autevolutivus; o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: amparabilidade projetiva básica = o estado consciencial do projetor jejuno favorável à atuação dos amparadores de função em trabalhos assistenciais extrafísicos; amparabilidade projetiva avançada = a condição do projetor em assistir conjuntamente com os amparadores extrafísicos em tarefas complexas, ao modo de lidar com megassediadores.
Culturologia: a cultura projeciológica.
Amparologia A amparabilidade projetiva atua ao modo de janela de oportunidade propícia à otimização, melhoria ou profilaxia de algum aspecto relevante à teática das autorrecins, da
interassistencialidade e / ou do completismo proéxico.
Assistenciologia. Sob o ponto de vista da Meritologia, os amparadores extrafísicos de
função avaliam e auxiliam a conscin projetora, pelo potencial interassistencial demonstrado e pela
qualidade dos trabalhos já praticados.
Caracterologia. Sob o enfoque da Projeciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
15 condições conscienciais propícias à amparabilidade projetiva:
01. Abertismo consciencial: disponibilidade às mudanças cosmoéticas, ideias novas,
tendências e relações interconscienciais.
02. Autacuidade parapsíquica: capacidade de perceber sutilezas do fenômeno parapsíquico.
03. Autesforço evolutivo: intensificação de capacidades intelectuais e condutas cosmoéticas para a realização de tarefas e projetos pró-evolutivos.
04. Autocientificidade: qualidade do autoconhecimento e do modo sistemático e teático
de adquiri-lo, sem crenças ou dogmatismos, obtido pela investigação contínua da própria consciência.
05. Autoconhecimento projetivo: aprofundamento do estudo sobre projeções conscienciais.
06. Autodesassedialidade: vivência teática da autodefesa interconsciencial multidimensional, ao modo da manutenção do equilíbrio pessoal, íntimo, pleno, diuturna, descartando a interferência espúria, intrusiva, de exopensenes patológicos.
07. Autodesassombro projetivo: coragem, tranquilidade às autovivências projetivas
e contatos com consciexes.
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08. Autodiscernimento projetivo: compreensão de situações com clareza e exatidão,
primeiro, para depois julgar, distinguir, decidir e identificar, separando o lógico do ilógico, o verossímil do inverossímil nos fenômenos projetivos.
09. Autodisciplina projetiva: constância, seguindo rotina útil e técnicas projetivas.
10. Autodisponibilidade consciencial: comportamento assistencial, sereno, cosmoético, fraterno e autocoerente perante as diversas interrelações multidimensionais conflituosas.
11. Automaturidade consciencial: desenvolvimento satisfatório da inteligência evolutiva, interassistencial nas relações interconscienciais.
12. Autoparapsiquismo lúcido: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da clareza, precisão, coerência quanto às manifestações interdimensionais, quando aplicadas às tarefas interassistenciais diversificadas.
13. Autopesquisa energética: pesquisas contínuas e teáticas sobre as bioenergias, holossoma e fenômenos parapsíquicos.
14. Autorrecins: criação de neossinapses ou conexões interneuronais (neuróglias) capazes de permitir a consecução da reciclagem existencial (recéxis), a aquisição de neoideias, neopensenes, hiperpensenes e outras conquistas neofílicas.
15. Higidez autopensênica: pensamentos, sentimentos, ações praticados de modo sincero e desinteressado, para diminuir o “egão” por meio da interassistencialidade.
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 amparabilidade projetiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
02. Amparador extrafísico de função: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
07. Catálise da projetabilidade: Projeciologia; Homeostático.
08. Conscin projetora interassistencial: Perfilologia; Homeostático.
09. Disponibilidade assistencial autolúcida: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
11. Onda de amparo: Holopensenologia; Homeostático.
12. Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
13. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
14. Sinal de amparo: Amparologia; Homeostático.
15. Socorrista multidimensional: Assistenciologia; Homeostático.

A AMPARABILIDADE PROJETIVA FAVORECE AS AUTOVIVÊNCIAS PARAPEDAGÓGICAS E O AUTENFRENTAMENTO
COSMOÉTICO QUANTO ÀS REALIDADES EXTRAFÍSICAS,
QUALIFICANDO A TEÁTICA DO PROJETOR ASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza a interassistencialidade através da projeção consciencial lúcida? Investe na autossustentação da pensenidade homeostática favorável
à amparabilidade projetiva?
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AMPARADOR EXTRAFÍSICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O amparador extrafísico é a consciex benfazeja e auxiliadora de consciência humana (conscin) ou de várias consciências humanas ao mesmo tempo, quando afins ao nível
de evolução, notadamente durante as projeções extrafísicas, abrangendo a influência benéfica em
toda a vida intrafísica da personalidade e até mesmo durante o estado da vigília física ordinária.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra amparador vem do idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo à frente para proteger”. Apareceu no Século
XIV. O prefixo extra deriva também do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de; por exceção”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Assistente extrafísico. 02. Técnico extrafísico da tares. 03. Pesquisador extrafísico. 04. Consciex universalista. 05. Abridor de caminhos; acompanhante extrafísico; aliado extrafísico; amigo oculto do projetor ou projetora. 06. Auxiliador invisível; auxiliar
extrafísico. 07. Cicerone extrafísico; coadjutor extrafísico; conselheiro extrafísico. 08. Mestre
extrafísico. 09. Operador invisível; parceiro extrafísico; protetor extrafísico. 10. Cooperador extrafísico; socorrista extrafísico.
Arcaismologia. Eis 6 expressões equivalentes, arcaicas, desgastadas e envilecidas pelo
emprego continuado e místico para amparador: anjo de guarda; anjo guardião; anjo de luz;
guia; mentor; ser de luz.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo amparo:
amparabilidade; amparada; amparado; amparador; amparadora; amparadorismo; ampara-livros; amparamento; amparanda; amparando; amparar; amparável; amparense; amparofilia; Amparologia.
Neologia. As 3 expressões compostas amparador extrafísico, amparador extrafísico tenepessista e amparador extrafísico ofiexista são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 01. Amparador intrafísico. 02. Assistente intrafísico. 03. Técnico intrafísico da tares. 04. Guia amaurótico extrafísico. 05. Inspirador extrafísico sectário. 06. Consciex anticosmoética. 07. Adversário extrafísico. 08. Inimigo extrafísico. 09. Assediador extrafísico. 10. Satélite de assediador extrafísico.
Estrangeirismologia: o extraphysical ghost writer; o helper.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à paraperceptibilidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste amparo assediador. Amparadores promovem soerguimentos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal, cosmoético, assistencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a vida humana programada com a assistencialidade interconsciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a interassistencialidade; a tenepes; a ofiex; o paracontato com o amparador extrafísico de função; o trabalho ombro
a ombro (ou paraombro) com o amparador extrafísico; as Centrais Extrafísicas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo predisposição assistencial–amparador pessoal.
Principiologia: o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da convivialidade interconsciencial; o princípio da descrença; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da evolução interassistencial; o princípio da
abnegação cosmoética; o princípio do “ninguém evolui sozinho”.
Codigologia: o código da megafraternidade; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do amparo funcional.
Tecnologia: a paratécnica da ofiex; a técnica da assistência interconsciencial máxima;
a técnica da conscienciofilia; a técnica da retribuição pessoal; a técnica da tenepes; a técnica de
se viver multidimensionalmente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico grupal do Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia;
o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Policarmologia.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial da atividade interassistencial.
Binomiologia: o binômio duplista conscin amparadora–consciex amparadora.
Interaciologia: a interação amparador extrafísico–conscin tenepessista; a interação
amparador-amparando.
Crescendologia: o crescendo amparador de tenepes–amparador de ofiex.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento;
o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio (trio) tenepessista–amparador extrafísico–assistido.
Antagonismologia: o antagonismo cientista amparador / cientista assediador; o antagonismo amparo / dependência.
Politicologia: a assistenciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade evolutiva; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a evolucioteca; a proexoteca; a cosmoeticoteca; a parassocioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Extrafisicologia; a Amparologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Autevoluciologia; a Autoparapercepciologia; a Autocosmoeticologia;
a Autoproexologia; a Autodesassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a dupla conscin parapsíquica–amparador extrafísico; a dupla amparador de
ofiex–tenepessista veterano; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amparador extrafísico; o amparador intrafísico; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário conscienciológico; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a amparadora extrafísica; a amparadora intrafísica; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária conscienciológica; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: amparador extrafísico tenepessista = a consciex técnica assistindo o tenepessista, homem ou mulher, e os assistidos; amparador extrafísico ofiexista = a consciex técnica
assistindo o ofiexista, homem ou mulher, e os assistidos.
Autevolução. Os amparadores extrafísicos podem ser mais ou menos evoluídos segundo
o nível de evolução das conscins assistidas. Os amparadores dos quais merecíamos atenção e desvelo na China Antiga e na Grécia Antiga, eram menos evoluídos em relação aos operadores de
hoje, dependendo dos esforços e desempenhos evolutivos das conscins com as proéxis.
Pítias. As pítias ou pitonisas do Oráculo de Delfos, durante séculos, atuaram no transe
parapsíquico sob o predomínio da influência de guias extrafísicos amauróticos. Eis evidências racionais desse fato: as sensitivas absorviam as emanações do gás etileno das rochas vulcânicas, envolviam-se a favor ou incentivando guerras e desconheciam a existência dos Serenões, afirmando,
inclusive, ter sido Sócrates a pessoa mais sábia na face da Terra.
Santos. Os assim-chamados santos da Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR), durante séculos, veem atuando no transe parapsíquico sob o predomínio da influência de guias extrafísicos amauróticos. Eis evidências racionais desse fato: no estado de êxtase, ou contemplação,
não discorriam contra a lavagem subcerebral da dogmática católica, ao contrário, perpetuaram
sempre a doutrinação facciosa a favor do obscurantismo romano ou do Vaticano.
Médiuns. Os médiuns do Espiritismo durante 1 século e meio vem vindo atuando no
transe parapsíquico sob o predomínio da influência de guias extrafísicos amauróticos. Eis a evidência racional desse fato: os sensitivos não conseguem publicar trabalhos de cunho universalista
além das doutrinações facciosas de Allan Kardec (Hippolyte Léon Denizard Rivail, 1804–1869)
e Jesus Cristo (4 a.e.c.–29 e.c.), governados com mão-de-ferro pelas Federações Espíritas (Vaticaninhos, nihil obstat), sem poderem desenvolver a tarefa do esclarecimento e pesquisas científicas além dos cunhos sectários.
Técnico. O amparador ou desassediador atua ao modo de benfeitor extrafísico, técnico
em energias conscienciais e assistências interconscienciais.
Visual. O visual da consciex amparadora pode ser de homem ou de mulher, em geral refletindo a fisionomia do mais recente soma corporificado pela consciência na intrafisicalidade,
por isso, quando há a referência geral e didática, aqui, a amparador, deve-se entender o amparador ou a amparadora.
Caracterologia. No trabalho da Interassistenciologia, ou na cooperação com a conscin,
o amparador extrafísico é polivalente, conforme é possível se constatar, por exemplo, através de
3 condições ou categorias:
1. Coepicon. No desenvolvimento dos trabalhos assistenciais da tenepes e da ofiex,
o amparador extrafísico atua na função de coepicon.
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2. Coprojetor. No desenvolvimento das projeções conscienciais lúcidas, assistidas,
o amparador extrafísico atua na função de coprojetor.
3. Coterapeuta. No desenvolvimento dos trabalhos assistenciais da Consciencioterapia,
o amparador extrafísico atua na função de coterapeuta.
Produtividade. A vida humana intensamente produtiva, do ponto de vista evolutivo, no
estado da vigília física do projetor ou projetora consciente, amplia as possibilidades das ocorrências das projeções conscienciais assistidas pelo amparador extrafísico de função.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o amparador extrafísico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acompanhante parapsíquico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
03. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
04. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
06. Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
07. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
08. Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Perfil parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
10. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

OS AMPARADORES EXTRAFÍSICOS AMAM OS AMPARANDOS QUAIS MÃES E PAIS, SEM SUPERPROTEÇÃO,
VIOLENTAÇÕES, ESTUPROS EVOLUTIVOS OU PROJEÇÕES CONSCIENTES VEXAMINOSAS INDISCRIMINADAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite receber a assistência de algum amparador
extrafísico? Baseado em quais fatos e parafatos? Você se prepara, hoje, para ser candidato a amparador, ou amparadora, de função, no próximo período intermissivo pós-dessomático?
Bibliografia Específica:
01. Brittain, Annie; Twixt Earth and Heaven; 190 p.; ilus.; 18,5 x 12 cm; enc.; Rider; Londres; 1935; página 56.
02. Crookall, Robert; During Sleep: The Possibility of “Co-operation” Between the Living and the Dead;
int. Leslie Shepard; XVI + 102 p.; 5 caps.; bib. 99-102; 2 apênds.; 20 x 13,5 cm; enc.; sob.; University Books; Secaucus,
NJ; EUA; 1974; página 1.
03. Engel, Herbert H. G.; Der Sphärenwanderer; 236 p.; 44 caps.; ilus.; 23 x 15,5 cm; enc.; sob.; Ansata-Verlag; Interlaken; Schweiz; 1981; página 14.
04. Frost, Gavin; & Frost, Yvonne; Astral Travel; 240 p.; 12 caps.; ilus.; 26 refs.; 2 apênds.; 18 x 11 cm; br.;
pocket; Granada Publishing; Londres; 1982; página 56.
05. Gaynor, Frank; Dictionary of Mysticism; 210 p.; glos. 2.221 termos; 23 x 15 cm; enc.; sob.; Philosophical
Library; New York, NY; 1953; página 39.
06. Gonçalves, Júlio César; Eles prometem Ensinar Você a Sair do Próprio Corpo; Shopping News–City
News; Jornal; Ano 18; N. 891; ilus.; São Paulo, SP; 10.10.82; página 5.
07. Greenhouse, Herbert B.; The Astral Journey; 360 p.; 32 caps.; 151 refs.; alf.; 21 x 14 x 3 cm; enc.; sob.;
Doubleday; New York, NY; 1975; página 274.
08. Hives, Frank; Glimpses Into Infinity; int. G. Lumley; pref. Mrs. Philip Champion de Crespigny; XXXIV
+ 278 p.; 16 caps.; 17,5 x 10,5 x 3,5 cm; enc.; John Lane the Bodley Head; Londres; 1931; página 69.
09. Leadbeater, Charles Webster; Les Aides Invisibles; 160 p.; 17,5 x 12 cm; enc.; 4a Ed.; Les Éditions
Adyar; Paris; 1930; página 27.
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10. Meek, George W.; O que nos espera Depois da Morte? (“After We Die, What Then?”); trad. Gilberto
Campista Guarino; 190 p.; 17 caps.; ilus.; 21 x 13,5 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 1983; página 147.
11. Mittl, John; Astral Projection: Modus Operandi; Folheto; 10 p.; 28 x 21,5 cm; br.; Health Research;
Mokelumne Hill; Califórnia; EUA; 1960; página 5.
12. Monroe, Robert Allan; Journeys Out of the Body; New Foreword; epíl. Stuart W. Twemlow; 280 p.; 21
caps.; 20,5 x 13 cm; br.; Ed. atualizada; Anchor Press / Doubleday; New York, NY; 1977; página 132.
13. Powell, Arthur Edgard; The Astral Body; XIV + 266 p.; 29 caps.; 40 refs.; alf.; 21 x 13,5 cm; br.; The
Theosophical Publishing House; Wheaton; Illinois; EUA; 1978; página 236.
14. Rogo, Douglas Scott; Leaving the Body: A Practical Guide to Astral Projection; int. Charles Theodore
Tart; XIV + 190 p.; 10 caps.; 1 ilus.; 9 refs.; alf.; 20,5 x 14 cm; br.; Prentice-Hall; Englewood Cliffs; New Jersey; EUA;
1983; página 59.
15. Schiff, Jean-Marie; L‟Espace Interieur; 256 p.; ilus.; 26 refs.; 22 x 17 x 3 cm; enc.; sob.; Celt; Paris;
1977; página 114.
16. Shay, Joseph M.; Out of Body Consciousness; int. Paul Twitchell; 108 p.; 13,5 x 21 cm; br.; Lumen
Press; St. Louis; Missouri; EUA; 1972; página 77.
17. Steiger, Brad; Pseudônimo de Eugene E. Olson; Astral Projection; 234 p.; 20 caps.; alf.; 23,5 x 16,5 cm;
br.; Para Research; Rockport; Massachusetts; EUA; 1982; página 73.
18. Swedenborg, Emanuel; O Céu e o Inferno; trad. e int. Levindo Castro de la Fayette; 472 p.; alf.; 23 x 16
cm; br.; Oficinas Gráficas da Casa Cruz; Rio de Janeiro, RJ; 1920; página 121.
19. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.;
5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 686.
20. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 224 p.; glos. 25 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 6a Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro,
RJ; 2002; página 168.
21. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 404, 677, 725 e 735.
22. Yram; Pseudônimo de Marcel Louis Fohan; Practical Astral Projection; 254 p.; 33 caps.; 18 x 10,5 cm;
br.; pocket; 4a Ed.; Samuel Weiser; New York, NY; 1979; página 54.
23. Zaniah; Pseudônimo de José Dali Moral; Diccionario Esoterico; 580 p.; 71 refs.; 23 x 15,5 cm; br.; glos.
4.163 termos; 3a Ed.; Editorial Kier; Buenos Aires; Argentina; 1979; página 60.
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AMPARADOR EXTRAFÍSICO DE FUNÇÃO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O amparador extrafísico de função é a consciex técnica, assistente lúcida,
atuante de modo específico e com influência benéfica nas atividades assistenciais, profissionais
e funcionais da conscin merecedora, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra amparador vem do idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor com antecipação; aparelhar; pôr algo à frente para proteger”. Apareceu no Século
XIV. O prefixo extra deriva também do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de; por exceção”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII. O termo função provém igualmente do idioma Latim, functio, “trabalho; execução; término de desempenho”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Assistente extrafísico de ofício. 2. Inspirador extrafísico de função.
3. Auxiliar extrafísico de função. 4. Apoiador multidimensional de atividades específicas.
5. Colaborador extrafísico de função. 6. Benfeitor extrafísico pontual.
Neologia. As 3 expressões compostas amparador extrafísico de função, amparador extrafísico de função jejuno e amparador extrafísico de função veterano são neologismos técnicos
da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Assediador extrafísico de função. 2. Técnico extrafísico anticosmoético. 3. Consciex eminência parda. 4. Guia extrafísico amaurótico. 5. Perseguidor extrafísico
pontual. 6. Importunador extrafísico de atividades específicas. 7. Amparador intrafísico de função.
Estrangeirismologia: o rapport com o amparo; o ghostwriter extrafísico; o feedback
multidimensional; o modus operandi de ponta nas atividades profissionais e assistenciais; o know-how técnico; a expertise na conexão com a extrafisicalidade; a open mind desrepressora.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento parapsíquico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autoparapsiquismo lúcido; o holopensene pessoal da fraternidade; a autopensenidade confiante; o holopensene desassediado; o holopensene assistencial; o holopensene projetivo; o holopensene do amparador refinando as práticas técnicas;
os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o saldo meritório da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a postura pró-amparador
extrafísico qualificando a produtividade pessoal; a profissão entendida como meio e não como
fim; a liderança profissional interassistencial; a confiança no amparo extrafísico com o desenvolvimento da autoconfiança; a autestima como base da proximidade com o amparador extrafísico;
os revezamentos funcionais no movimento evolutivo das ressomas e dessomas; a condução nas
itinerâncias conscienciológicas; a escolha da profissão pelo alcance assistencial; a predisposição
tarística favorecida pelas atividades mentaissomáticas; o descortinamento das possibilidades de
atuação diferindo das imposições; a capacitação para ser amparador qualificado no próximo período extrafísico; a pesquisa científica de ponta resultando em benefício coletivo, redimindo interprisões grupocármicas de mesma proporção; o exercício da liderança cosmoética em detrimento
da postura de “chefia”; a predisposição para ser assistencial na coordenação de equipes laborais,
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fazendo a diferença no crescimento grupal; as sincronicidades e afinidades no networking; a flexibilização das regras e normas funcionais sem criar desigualdades ou favorecimentos; a administração das imaturidades florescentes em ambientes competitivos; a heterocrítica pontual em ambiente paradidático; a organização intrafísica; a pontualidade; a confiança ao assumir tarefa assistencial exigindo habilidade ainda não detectada; a função com objetivo assistencial de ponta; as
tarefas de ordem prática abrindo caminho para a tares em atacado nas atividades conscienciológicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desvencilhamento das companhias extrafísicas imaturas; a rigidez mental estabelecendo conexão com guias
amauróticos; o alerta para a influência do guia amaurótico recebida prazerosamente, sem reflexão; os resgates extrafísicos; o pseudoconforto do guia extrafísico anticosmoético; a ratificação
do rapport com o amparo extrafísico no desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica
pessoal; a retaguarda extrafísica garantindo o estofo do epicentro ao conduzir atividade energética
mais intensa; a ajuda para a projeção consciente (PC) assistida; a assistência extrafísica atuante no
conforto ao dessomante e familiares; as sugestões intuitivas; a substituição do amparador extrafísico quando a responsabilidade assistencial aumenta; as amizades multidimensionais; a relação
com o amparador extrafísico pautada não em fatos isolados mas no conjunto de atos, parafatos
e intenções; a conexão multidimensional favorecendo a aplicação de princípios avançados nas relações interpessoais; a influência no grau de rememoração das projeções; as projeções dirigidas;
o aumento de lucidez durante a projeção da consciência; a autocomprovação na clarividência durante a projeção; os banhos energéticos pós-projetivos; a variação no grau de competência dos
amparadores extrafísicos sofisticando a relação com o amparando.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo heterassistência–amparo multidimensional; o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo autoconfiança–confiança no amparador extrafísico.
Principiologia: o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio “ninguém faz
nada sozinho”; o princípio de ir ao encontro do assistido para encontrar o amparador; o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio de todo realizador de tarefas ter o amparador merecido; o princípio da funcionalidade; o princípio de quem sabe mais ensinar quem
sabe menos; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: os códigos de Ética profissional; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da mudança do amparador de acordo com a necessidade assistencial; a teoria da interassistência; a teoria de o merecimento ser critério da amparalidade; a teoria das verdades relativas de ponta (verpons) da Conscienciologia; a teoria da inseparabilidade
grupocármica.
Tecnologia: a técnica da tenepes; as técnicas projetivas; o trabalho assistencial e mentalsomático sendo técnica de conexão com o amparador; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: as funções técnicas do voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o epicentrismo voluntário nos cursos das ICs; o amparo atuando na postura tarística
entre voluntários; a coragem do voluntário das ICs em bancar funções de arrimo exigindo habilidades ainda não desenvolvidas.
Laboratoriologia: o voluntariado conscienciológico funcionando ao modo de laboratório; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia.
Efeitologia: o efeito do amparo multidimensional sobre chefes e subordinados; o efeito
das energias conscienciais sadias na reversão de animosidades em ambientes funcionais; o efeito
dos amparadores de função atuando nos papéis sociais; o efeito da confiança no apoio extrafísico.
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Neossinapsologia: as neossinapses advindas das sinaléticas parapsíquicas; as neossinapses do desenvolvimento mentalsomático; as neossinapses na aprendizagem de nova função; as
neossinapses da assistência quando entendida como passaporte para a evolução; as neossinapes
geradas pelas reciclagens profundas resultantes da autossuperação de trafares atravancadores.
Ciclologia: o ciclo dos revezamentos grupais nos períodos intra e extrafísicos; o ciclo
da oscilação da lucidez nos movimentos de ressoma e dessoma; o ciclo concepção-finalização da
gestação consciencial.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância nas relações de amparo; o binômio
conscin técnica amparada–consciex técnica amparadora.
Interaciologia: o revezamento sustentando a interação amparador-amparando; a interação no trabalho assistencial atacadista equipin-equipex; a interação mentalsomática
paracérebro da conscin–paracérebro da consciex assistente.
Crescendologia: o crescendo aluno-voluntário-professor-epicon enquanto captador de
assistência qualificada.
Trinomiologia: o trinômio amparador–amparando líder–amparando liderado; o trinômio influência de consciex eminência parda–amparo extrafísico específico–assistência de evoluciólogo.
Antagonismologia: o antagonismo intenção espúria / assistência extrafísica; o antagonismo autoridade / autoritarismo; o antagonismo desempenho medíocre / procedimento de excelência; o antagonismo amparo cosmoético / ajuda anticosmoética; o antagonismo auxílio extrafísico cosmoético / auxílio extrafísico anticosmoético.
Paradoxologia: o paradoxo autossuficiência evolutiva–interdependência evolutiva.
Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da responsabilidade do mais lúcido; a lei do maior esforço; a lei da
ação e reação; as leis da evolutividade; as leis da Grupocarmologia.
Filiologia: a assistenciofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial bloqueando o rapport com a multidimensionalidade; a síndrome do diploma ofuscando a utilidade cosmoétida da profissão; a síndrome da robotização existencial limitando as escolhas da conscin; a síndrome do oráculo atratora de guias amauróticos; a síndrome do ansiosismo dificultando a acuidade; a síndrome da apriorismose; a síndrome do justiceiro afastando as companhias extrafísicas sadias.
Maniologia: a mania de clamar pela ajuda do extrafísico; a mania de reclamar; a mania
de atribuir conquistas às divindades.
Mitologia: o mito do anjo da guarda.
Holotecologia: a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Amparalogia; a Extrafísicologia; a Parapercepciologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Projeciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o profissional cosmoético; a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; o ser
interassistencial; a isca humana consciente; o ser desperto.
Masculinologia: o amparador extrafísico de função; o líder; o liderado; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o assistente; o epicon; o atacadista consciencial; o cognopolita; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o pesquisador; o projetor consciente; o intermissivista; o tenepessista; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.

Enciclopédia da Conscienciologia

853

Femininologia: a amparadora extrafísica de função; a líder; a liderada; a acoplamentista;
a amparadora intrafísica; a assistente; a epicon; a atacadista consciencial; a cognopolita; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a pesquisadora; a projetora consciente; a intermissivista; a tenepessista; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens fraternus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: amparador extrafísico de função jejuno = a consciex técnica primeva assistindo na atividade ocupacional básica do voluntário iniciante; amparador extrafísico de função
veterano = a consciex técnica experiente atuando na função assistencial do planejamento da maxiproéxis grupal.
Culturologia: a cultura do paradigma consciencial.
Taxologia. De acordo com a Cosmoeticologia, eis na ordem alfabética, 4 posturas favorecedoras da interrelação com o amparador extrafísico de função:
1. Confiança: querer e sentir-se amparado, utilizando força presencial cosmoética.
2. Fraternidade: desenvolver o afeto com base nos sentimentos elevados, em detrimento da instintividade.
3. Lucidez: investir na projeção consciente e na Mentalsomática para ampliar a lucidez
consciencial.
4. Positividade: pensar positivamente sobre todas as ações e pessoas envolvidas no círculo de atividades pessoais.
Categorias. Dentre as diferentes especialidades dos amparadores extrafísicos de função,
pode-se destacar, por exemplo, 12 modalidades, listadas em ordem alfabética:
01. Técnico em atividades profissionais.
02. Técnico em desassédio.
03. Técnico em desenvolvimento energético.
04. Técnico em Parapedagogia.
05. Técnico em parapsicose pós dessomática.
06. Técnico em primeira dessoma.
07. Técnico em projeção consciente.
08. Técnico em resgates interdimensionais.
09. Técnico em segunda dessoma.
10. Técnico em parassegurança.
11. Técnico em tenepes.
12. Técnico em volitação.
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 o amparador extrafísico de função, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
02. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
Amparofilia: Amparologia; Homeostático.
Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia. Neutro.
Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
Autoparapsiquismo sutil: Autopercucienciologia; Homeostático.
Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Convívio com amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Retrofunção do amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A MANUTENÇÃO DE ORTOPENSENES E O INVESTIMENTO
EM AUTORRESPONSABILIDADES ASSISTENCIAIS APRIMORAM AS RELAÇÕES MULTIDIMENSIONAIS E ABREM CAMINHOS PARA O AMPARO EXTRAFÍSICO DE FUNÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue discernir os diferentes momentos de
assistência recebida da dimensão extrafísica? Obtém êxito na detecção do auxílio de amparador
técnico de função?
Bibliografia Específica:
1. Viera, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002; páginas 686 a 690 e 899.
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AMPARADOR INTRAFÍSICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O amparador intrafísico é a conscin benfazeja, homem ou mulher, bem intencionada e fraterna, atuante na assistência a outras consciências ao longo da vida física ou dimensão material.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra amparador vem do idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo à frente para proteger”. Apareceu no Século
XIV. O prefixo intra deriva também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego,
physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Assistente intrafísico. 2. Conscin assistente. 3. Adjutor intrafísico.
4. Conscin exemplarista. 5. Conscin preceptora interassistencial. 6. Conscin profissional da
assistência. 7. Conscin líder interassistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas amparador intrafísico, amparador intrafísico convencional e amparador intrafísico consciencial são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Amparador extrafísico. 2. Guia amaurótico intrafísico. 3. Conscin
egocêntrica. 4. Conscin assistida. 5. Técnico extrafísico da tares. 6. Guia amaurótico extrafísico.
Estrangeirismologia: a coerência nas interassistências indoor e outdoor; o rapport interconsciencial; o full time interassistencial; o strong profile interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às abordagens interassistenciais.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Melhor sermos amparadores. Amparadores são exemplaristas. Exemplarismo: assistência silenciosa.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Amparador. – “Você quer ser amparador?” Seja autossuficiente na assistência e os
amparadores desejarão trabalhar com você, tanto em equipin quanto em equipex”.
2. “Amparadores. O bombeiro, o policial, o promotor, o juiz e o assistente social são,
antes de tudo, amparadores intrafísicos, institucionalizados, dos Seres Sociais”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade em relação aos assistidos; o acesso ao
holopensene do assistido contribuindo para a assertividade interassistencial.
Fatologia: o autamparo; o equilíbrio emocional; o ato de apreender a real necessidade do
assistido; o acolhimento; a autoconfiança; a disponibilidade de tempo para as tarefas assistenciais;
o exemplarismo; a atuação interassistencial teática perante o grupocarma familiar; a Verbaciologia; a ausência de preconceitos, pré-julgamentos e discriminações; a inexistência de expectativas
assediadoras; a postura íntima de sempre fazer o melhor possível; a compreensão dos limites da
assistência; a amparabilidade mútua da dupla evolutiva; as omissões superavitárias; os aprendizados autassistenciais antes, durante e após a assistência prestada; o calculismo cosmoético presente
em todas as interrelações; as reflexões inerentes à assistência específica; os autoquestionamentos
sobre a melhor abordagem durante o momentum assistencial; a realidade de todas as consciências
serem “livro aberto” para quem souber ler; a liderança interassistencial cosmoética; a condição de
minipeça evolutiva atuante; a qualificação da amparabilidade pela prática da tenepes; a reunião de
amparadores intrafísicos; os assistentes intrafísicos presentes nas equipes dos cursos de campo da
Conscienciologia; os melhores momentos evolutivos associados a contextos assistenciais; os am-
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paradores intrafísicos contribuindo para a continuidade dos trabalhos assistenciais da recém-consciex; a pacificação advinda das tarefas interassistenciais; a felicidade íntima pelos resultados da
assistência prestada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal decodificada favorecendo a assertividade na assistência; as
leituras da energosfera; a hiperacuidade energética; o domínio energético; a energosfera
interassistencial; as exteriorizações e blindagens energéticas visando a preparação técnica para
a assistência às conscins e aos ambientes; os acoplamentos energéticos lúcidos favorecendo
a obtenção de informações pró-assistência; o parapsiquismo contribuindo para as abordagens
assistenciais; as exteriorizações energéticas do frontochacra do assistente para o frontochacra do
assistido; a iscagem consciencial lúcida; a assistência às consciexes; os extrapolacionismos
inerentes à conexão com os amparadores extrafísicos; a autoconsciência do amparador intrafísico
quanto a multidimensionalidade; o ato de angariar a simpatia dos amparadores extrafísicos
através das práticas assistenciais; o sentimento de bem-estar advindo do engajamento no
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo contexto assistencial intrafísico–presença do amparador
extrafísico; o sinergismo disponibilidade íntima–oportunidades assistenciais.
Principiologia: o princípio de os fatos e parafatos orientarem as abordagens assistenciais assertivas; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da heterocrítica
cosmoética; o princípio de a evolução ser interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) direcionado para o desenvolvimento de autonomia evolutiva nas consciências.
Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; a técnica de estar disponível 24 horas para as atividades assistenciais; a técnica de assistir em silêncio; as técnicas de exteriorização de
energias; a técnica do arco voltaico craniochacral.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico formando e qualificando amparadores intrafísicos e extrafísicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico
da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito halo sadio das assistências realizadas.
Ciclologia: o ciclo autassistência-heterassistência; o ciclo assimilação-desassimilação;
o ciclo das primeneres.
Enumerologia: o olhar assistencial compreensivo; o olhar assistencial acolhedor; o olhar
assistencial perscrutador; o olhar assistencial técnico; o olhar assistencial detalhista; o olhar
assistencial infatigável; o olhar assistencial traforista.
Binomiologia: o binômio insights amparados–abordagens assertivas; o binômio admiração-discordância; o binômio tacon-tares.
Interaciologia: a interação assistente-assistido.
Crescendologia: o crescendo da complexidade das tarefas interassistenciais; o crescendo voluntariado conscienciológico–paravoluntariado conscienciológico–paravoluntariado tenepessológico.
Trinomiologia: o trinômio vontade-disponibilidade-amparabilidade; o trinômio assistido–amparador intrafísico–amparador extrafísico.
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Antagonismologia: o antagonismo assediador / amparador; o antagonismo estar devaneando / estar “presente”; o antagonismo desatenção / lucidez; o antagonismo grosseria
/ impactoterapia.
Paradoxologia: o paradoxo de o amparador intrafísico ser o mais assistido nos ambientes interassistenciais.
Politicologia: a política interassistencial do melhor para todos; a interassistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autoqualificação com o megafoco na assistência.
Filiologia: a assistenciofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a amparofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a ortopensenofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a interaciofobia; o medo das repercussões e responsabilidade pela assistência prestada.
Sindromologia: a superação da síndrome da apriorismose; a inexistência da síndrome
do ansiosismo; a suplantação da síndrome da patopensenidade.
Mitologia: o mito de não ser capaz de ajudar alguém; o mito de precisar conhecer tudo
para só depois ter condições de prestar assistência.
Holotecologia: a interassistencioteca; a energossomatoteca; a consciencioterapeuticoteca; a argumentoteca; a traforoteca; a parapsicoteca; a psicopaticoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conscienciometrologia; a Amparologia;
a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Intencionologia; a Intercompreensiologia; a Grupocarmologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o profissional de saúde; o professor; o tenepessista; o ofiexista; o assistente; o líder interassistencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o atacadista consciencial; o intermissivista; o consciencioterapeuta; o completista; o conscienciômetra; o conviviólogo; o duplista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o pesquisador; o parapercepciologista; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a profissional de saúde; a professora; a tenepessista; a ofiexista; a assistente; a líder interassistencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a intermissivista; a consciencioterapeuta; a completista; a conscienciômetra; a convivióloga; a duplista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista;
a intelectual; a pesquisadora; a parapercepciologista; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens exemplar; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: amparador intrafísico convencional = aquele esclarecendo os assistidos
quanto às informações existentes no universo do paradigma intrafisicalista da Socin; amparador
intrafísico consciencial = aquele esclarecendo os assistidos quanto às informações existentes no
universo do paradigma consciencial.
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Culturologia: a cultura da interassistencialidade vivenciada a cada encontro e em cada
ambiente; a cultura de investir nas autorreciclagens visando a qualificação da amparabilidade
pessoal; a cultura do Universalismo; a cultura de utilizar o tempo de modo cosmoético.
Caracterologia. Considerando a Teaticologia, eis listadas em ordem alfabética, 20 características ou atos associados à assistência a serem desenvolvidos pela conscin amparadora, homem ou mulher, interessada em predicamentar a interassistência:
01. Acolhimento. As energias holossomáticas acolhedoras.
02. Aprimoramento. A qualificação dos resultados interassistenciais obtidos a cada assistência realizada.
03. Autoconfiança. A ampliação da confiança no próprio taco nos cenários interassistenciais.
04. Autopesquisa. As anotações visando o mapeamento das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais para melhor assistir.
05. Bom humor. A habilidade de tornar mais leve os contextos assistenciais.
06. Coerência. A verbação favorecendo a autoridade moral e ampliando a força presencial.
07. Compreensibilidade. A tranquilidade diante das imaturidades do assistido.
08. Desdramatização. O entendimento de as experiências e vivências significarem oportunidade de aprendizado.
09. Dosificação. As avaliações detalhistas dos fatos e parafatos servindo de base para
quantificar a profundidade das abordagens assistenciais.
10. Empatia. A capacidade de se colocar na posição do assistido, favorecendo a assistência.
11. Energia. A compreensão da importância em investir no domínio das energias.
12. Escuta. A aptidão de saber ouvir o assistido com máxima atenção e sem ansiosismos.
13. Grafopensenidade. A escrita assistencial de artigos, verbetes, cursos e da megagescon pessoal.
14. Heteroconfiança. A confiança no amparador extrafísico.
15. Histrionismo. As expressões psicomotoras técnicas visando alcançar o efeito assistencial adequado.
16. Impactoterapia. As abordagens tarísticas vigorosas sem agressividade.
17. Observação. As leituras energéticas a cada encontro contribuindo para os resultados
da assistência.
18. Paciência. A repetição do esclarecimento quando necessário, somada à espera pelo
momento de resgatar o assistido.
19. Teática. O encadeamento cosmoético, coerente e lógico entre o conhecimento adquirido e as ações praticadas.
20. Traforismo. A visão traforista do assistente em relação ao amparando.
Comparaciologia. De acordo com a Conscienciometrologia, visando ampliar as reflexões dos pesquisadores e pesquisadoras, eis, em ordem alfabética, 20 cotejos entre a personalidade do amparador e a do guia amaurótico relacionados às atuações intrafísicas:
Tabela – Atuação Intrafísica do Amparador versus Guia Amaurótico
Nos

Amparador

01.

Aguarda posicionamento

Direciona posicionamento

02.

Antidogmatismo

Dogmatismo

03.

Autonomia

Dependência, controle

Guia Amaurótico
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Amparador

Guia Amaurótico

04.

Coerência

Falácias lógicas

05.

Cosmoética

Anticosmoética

06.

Cosmovisão

Ausência de lucidez evolutiva

07.

Desapego

Apego ao controle

08.

Doação energética

Manipulação e vampirização energéticas

09.

Incentivo à reflexão

Conselhos e inculcações

10.

Intencionalidade sadia

Intencionalidade dúbia, doentia

11.

Interassistencialidade

Interassedialidade

12.

Lucidez

Lavagem cerebral, sujeição

13.

Melhor para todos

Melhor para si próprio

14.

Predomina o mentalsoma

Predomina o psicossoma

15.

Princípio da descrença

Ausência de princípios evolutivos

16.

Respeito ao livre arbítrio

Imposição da vontade

17.

Semipossessões benignas conscientes

Subjugações e possessões patológicas

18.

Tecnicidade

Doutrinação, persuasão e sedução

19.

Universalismo

Sectarismo, intolerância

20.

Valorização de trafores

Manipulação de trafores alheios e estímulo ao trafarismo

Liderança. O amparador, líder interassistencial, difere do líder religioso. O primeiro tem
a intenção de suscitar o surgimento de novos líderes cosmoéticos, enquanto o segundo é guia
amaurótico e, não raro, intenciona manter os assistidos sob domínio.
Identificação. Na prática interassistencial é importante, e indica inteligência evolutiva,
o amparador intrafísico buscar mapear, o quanto antes, os trafores do assistido.
Olhar. Quanto maior a inteligência evolutiva do amparador intrafísico mais ele enxerga
os trafores e o potencial de autossuperação do amparando, investindo, com o máximo de discernimento, em incentivar a autonomia e a liderança cosmoéticas do assistido.
Evolutividade. O amparador intrafísico, profissional da assistência, quanto mais ascender na Escala Evolutiva das Consciências, mais se tornará técnico e tarístico objetivando a crescente lucidez do assistido. A lucidez leva ao discernimento.
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 o amparador intrafísico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
02. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Conscin benévola: Conscienciometrologia; Homeostático.
04. Dosificação interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.
Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Paracompreensibilidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
Taxologia da interassistência: Interassistenciologia; Homeostático.
Viragem assistido-assistente: Assistenciologia; Homeostático.

O AMPARADOR INTRAFÍSICO GANHA EM MATURIDADE
EVOLUTIVA AO EMPREGAR A TARES COM TECNICIDADE
NA PRESENÇA DOS ASSISTIDOS, MANTENDO O MEGAFOCO NA FORMAÇÃO DE LÍDERES INTERASSISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera ser amparador intrafísico? Quais fatos,
situações ou contextos servem de parâmetros para aferir tal condição? Já mapeou quantos amparadores intrafísicos o auxiliaram ao longo dessa existência?
Filmografia Específica:
1. Lendas da Vida. Título Original: The Legend of Bagger Vance. País: EUA. Data: 2000. Duração: 127
min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Robert Redford. Elenco: Bruce McGill; Charlize Theron; J. Michael Moncrief; Joel Gretsch; Lane Smith; Matt
Damon; Michael O'Neill; Peter Gerety; Thomas Jay Ryan; Trip Hamilton; & Will Smith. Produção: Chris Brigham; Jake
Eberts; Michael Nozik; & Robert Redford. Desenho de Produção: Stuart Craig. Roteiro: Jeremy Leven. Fotografia: Michael Ballhaus. Música: Rachel Portman. Montagem: Hank Corwin. Figurino: Judianna Makovsky. Efeitos Especiais:
Pacific Data Images. Companhia: 20th Century Fox. Distribuidora: Fox Filmes. Sinopse: A paixão pelo golfe
é o pano de fundo da estranha relação entre o ex-jogador deprimido Rannulph Junnah (Matt Damon) e o homem
misterioso chamado Bagger Vance (Will Smith), determinado a ajudá-lo a reencontrar-se, ensinando sobre a arte de viver.
2. 42 - A História de uma Lenda. Título Original: 42 – The True Story of a Sport Legend. País: EUA. Data:
2013. Duração: 128 min. Gênero: Drama Biográfico. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido.
Legendado: Português (em DVD). Direção & Roteiro: Brian Helgeland. Elenco: Harrison Ford; Chadwick Boseman;
Nicole Beharie; T. R. Knight; Alan Tudyk; Lucas Blaxk; Christopher Meloni; John C. McGinley; Andre Holland; & Ryan
Merriman. Produção: Thomas Tull; & Kurt Russell. Música: Mark Isham. Cinematografia: Don Burgess. Edição:
Kevin Stitt; & Peter McNulty. Companhia: Legendary Pictures. Distribuidora: Warner Bros. Entertainment. Sinopse:
Filme com base em fatos reais, fala sobre preconceito racial, coragem e autossuperação nos campos de baseball em 1946.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 83
e 84.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 116 a 129,
410 a 424, 558 e 589.

L. R.
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AMPARO EXTRAFÍSICO
(ASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O amparo extrafísico é a realização da assistência (amparação, apoio,
ajuda, auxílio, arrimo, suporte; sustentáculo) evidente dos amparadores extrafísicos, capazes de
atuar de modo sadio e universalista, não manipulador, junto às manifestações ordinárias do dia
a dia intrafísico da conscin, quando já detentora de méritos cosmoéticos óbvios, no desenvolvimento e conclusão da programação existencial (maxiproéxis) pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amparo deriva do idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo a frente para proteger”. Surgiu no Século XV.
O prefixo extra procede também do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. O vocábulo
físico, provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo
à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Apoio extrafísico. 2. Sustentação extrafísica. 3. Assistência extrafísica.
Eufemismologia. O apoio extrafísico, quando sadio, é tido popularmente como sendo
a boa assistência da pessoa de alto astral.
Neologia. As 3 expressões compostas amparo extrafísico, miniamparo extrafísico
e maxiamparo extrafísico são neologismos técnicos da Assistenciologia.
Antonimologia: 1. Desamparo extrafísico. 2. Pseudamparo extrafísico. 3. Assédio extrafísico; desassistência extrafísica. 4. Possessão interconsciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à hiperacuidade consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a interassistencialidade; a programação existencial pessoal; a maxiproéxis;
a moréxis; a carreira profissional; o profissional liberal; as afinidades interconscienciais; a abnegação; os acertos grupocármicos; as sincronizações; a autodisciplina; a escala evolutiva das consciências.
Parafatologia: o amparo extrafísico; o tenepessismo; a ofiex (laborex); a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das ações coordenadas amparador-amparando.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da atração dos
afins; o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio do heterorrevezamento consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta do tenepessista homem ou mulher; o código de conduta do voluntário, ou voluntária, da Conscienciologia;
o código de conduta da autora ou autor conscienciológico.
Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica.
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Tecnologia: as técnicas da desassedialidade; as técnicas da comunicação interdimensional.
Voluntariologia: os voluntários-assistentes das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: o efeito halo da interconfiança.
Neossinapsologia: as neossinapses paraperceptivas.
Ciclologia: o ciclo de produtividade assistencial; o ciclo de gestações conscienciais.
Interaciologia: a interação paracérebro-paracérebro; a interação amparador-amparando.
Crescendologia: o crescendo amparo esporádico–amparo de função.
Paradoxologia: o fato paradoxal de os mais carentes terem menor lucidez quanto
à atuação do amparo extrafísico.
Politicologia: a meritocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais; a lei da interdependência consciencial.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Holotecologia: a assistencioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Parapercepciologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Parassociologia; a Ofiexologia; a Comunicologia; a Projeciologia;
a Gesconologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o acolhedor assistencial; o tenepessista; o epicon lúcido; o teleguiado
autocrítico; o aliado extrafísico; o amparador extrafísico; o amparador de ofiex; o evoluciólogo.
Femininologia: a acolhedora assistencial; a tenepessista; a epicon lúcida; a teleguiada
autocrítica; a aliada extrafísica; a amparadora extrafísica; a amparadora de ofiex; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniamparo extrafísico = a prática diária do tenepessismo; maxiamparo
extrafísico = a condição do teleguiamento autocrítico.
Culturologia: a cultura da desperticidade; a cultura das interrelações cosmoéticas.
Ambiguidade. Infelizmente, o amparo extrafísico sadio ainda é conduta-exceção entre
os componentes da Humanidade, porque a maioria das pessoas não recebe a assistência de amparador, técnico extrafísico em assistencialidade interconsciencial.
Explicitação. O amparo extrafísico sadio, quando existente, torna-se evidente, ou seja,
explícito, até mesmo para outras pessoas, depois de certo tempo, na fase de adultidade da conscin.
Analogismo. A condição do amparo extrafísico sadio apresenta alguma analogia com
a condição da conscin no período da primener ou no ciclo de primaveras energéticas (cipriene).
Comprovação. Segundo a Assistenciologia, a prática exitosa da tenepes, depois de certo
tempo de dedicação à interassistencialidade, comprova o percentual do amparo extrafísico sadio,
permanente, recebido, seja na condição de isca interconsciencial ou de epicentro consciencial
(epicon lúcido).
Potencialização. Pela Conscienciocentrologia, o amparo extrafísico sadio é aquele componente relevante, contudo não-escrito, capaz de potencializar o megacurrículo pessoal de qual-
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quer colaborador(a) ou voluntário(a) da Instituição Conscienciocêntrica (IC), sendo levado em
alta consideração qual centro de toda IC, nas análises do Departamento de Recursos Conscienciais (DRC ou RCO), ou, mais modernamente, do voluntariado.
Evidência. A partir da Conscienciometrologia, o amparo extrafísico autêntico se faz
mais evidente quando predomina em todas as circunstâncias da existência humana da conscin,
mesmo quando atua na condição pessoal de isca interconsciencial lúcida nos trabalhos assistenciais de esclarecimento.
Amplificação. Conforme os princípios da Conviviologia, o amparo extrafísico sadio
é aquele algo mais, não entrevisto tão somente pelos olhos somáticos no holopensene pessoal da
conscin, mas capaz de amplificar a excelência da autocompetência e do autodesempenho quanto
à evolução consciencial.
Taxologia. De acordo com a Cosmoeticologia, o amparo extrafísico, a rigor, pode ser
classificado em duas categorias:
1. Cosmoético. O amparo extrafísico sadio de amparador extrafísico ou evoluciólogo.
2. Anticosmoético. O amparo extrafísico do amigo da onça extrafísico ou da consciex
eminência parda, ou seja: o guia extrafísico amaurótico, consciex ex-parente, parapsicótica ou
a consener (consciex energívora) até mesmo quando atua inconscientemente.
Predisposição. Como esclarece a Intermissiologia, a conscin, homem ou mulher, mais
predisposta a receber amparo extrafísico ininterrupto, inclusive da Central Extrafísica de Energia,
é o Homo sapiens despertus, quando tenepessista veterano(a), com oficina extrafísica atuante,
a caminho do teleguiamento ou monitoramento autocrítico.
Evoluciólogo. Na Evoluciologia, o amparo extrafísico mais avançado é aquele no qual
o amparador extrafísico da conscin é evoluciólogo ou evolucióloga.
Comparação. Dentro da Experimentologia, o amparo extrafísico sadio é mais óbvio
quando se emprega a comparação das manifestações da conscin, vivendo apoiada em evoluciólogo, de outra dominada por possessor.
Dupla. Do ponto de vista da Extrafisicologia, o amparo extrafísico sadio, quando intenso
e permanente, torna-se patente para a conscin praticante da tenepes quando esta descobre, identifica e trabalha ativamente com a ofiex pessoal, constatando ter a dupla de amparadores(as) extrafísicos(as) distintos: o primeiro nas práticas diárias do tenepessismo e o segundo na ofiex.
Interprisiologia. Em função da Grupocarmologia, o amparo extrafísico, quando anticosmoético, por guia amaurótico, recebido gostosamente pela conscin, pode gerar interprisões
grupocármicas.
Identificação. Frente à Holochacralogia, o amparo extrafísico do amparador jamais provoca ressaca energética, sendo, por isso, fator específico da identificação dos parafatos assistenciais.
Assedialidade. No âmbito da Holomaturologia, o amparo extrafísico, quando procede
de guia amaurótico extrafísico, não é sadio e nem constitui trafor para a conscin, mas evidencia a
categoria mais frequente de assédio interconsciencial, patológico, por exemplo aquele comum
aos fiéis dos holopensenes grupocármicos de todas as religiões, linhas de conhecimentos sectários
e facciosos dedicados às conversões, lavagens subcerebrais, inculcações e manipulações da massa
humana impensante.
Autocentramento. Pelos conceitos da Holossomatologia, o amparo extrafísico sadio torna a conscin mais centrada cosmoeticamente, autossuficiente e organizada.
Interdependência. Sob a ótica da Homeostaticologia, a característica especifica, sadia,
do amparo extrafísico é a ausência completa de qualquer indício de dependência interconsciencial.
Qualificação. Diante da Mentalsomatologia, a conscin pode caracterizar, de modo mais
exato, apurado, o nível de excelência do amparo extrafísico recebido, pela qualificação da própria
intencionalidade e a ausência de patopensenes nas manifestações.
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Preço. Todo amparo extrafísico tem preço em realizações assistenciais evolutivas, cosmoéticas.
Sinalética. Por meio da Parapercepciologia, o amparo extrafísico cresce e se expande
com a identificação e o emprego vivenciado da sinalética energética e parapsíquica.
Frutos. Com base na Parassemiologia, a identificação do amparo extrafísico sadio se
faz pela avaliação da conscin quanto à qualidade do holopensene pessoal na realização exitosa da
própria proéxis, ou seja: através dos frutos sadios dos autodesempenhos.
Paramicrochip. Através da Paratecnologia, o amparo extrafísico sadio é o pré-requisito
para a conscin receber a implantação temporária de algum paraparelho extrafísico (paramicrochip, Paratecnologia, Parabiônica), em geral destinado a equalizar, potencializar ou direcionar as
energias conscienciais, ampliando os recursos assistenciais. A implantação de chips em seres humanos já está sendo implementada seriamente no universo da Biônica (Ano-base: 2006).
Ortopensenização. No estudo da Pensenologia, o amparo extrafísico sadio somente se
consolida quando os ortopensenes, ou os pensamentos retos e cosmoéticos predominam na autopensenidade da conscin.
Maxiproéxis. Tendo em vista a Proexologia, o amparo extrafísico sadio é o traço característico das maxiproéxis em grupo.
Autodeterminação. Apoiado na Serenologia, o universo do amparo extrafísico sadio
à conscin apresenta o limite cosmoético bem definido, caracterizado pela ausência de qualquer estupro evolutivo com respeito à autodeterminação ou ao livre arbítrio individual.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o amparo extrafísico, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia.
03. Altruísmo: Policarmologia.
04. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia.
05. Curso intermissivo: Intermissiologia.
06. Extrapolacionismo: Evoluciologia.
07. Interassistencialidade: Assistenciologia.
08. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia.
09. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia.
10. Ofiexologia: Assistenciologia.

NO UNIVERSO DA DESPERTOLOGIA, O AMPARO EXTRAFÍSICO SE CONSOLIDA QUANDO O SER DESPERTO
SE TRANSFORMA TEATICAMENTE EM MINIPEÇA DO MAXIMECANISMO MULTIDIMENSIONAL INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você já recebe amparo extrafísico, confiável e rotineiro de algum amparador extrafísico? Em qual área de atuação pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Roman, Valeria; Probarán en Humanos el Método de las Ratas que mueven Robots con el Cerebro
(Chips); Clarín; Tabloide; Diário; Ano LIV; N. 19.183; Seção: Información General; 4 ilus.; Buenos Aires; Argentina;
24.06.99; páginas 40, 41.
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2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 200, 235, 469 e 1.106.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 19.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 536, 631 e 693.
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AMPAROFILIA
(AMPAROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amparofilia é a vocação construída pela conscin lúcida, homem ou mulher, capaz de conduzir os autesforços para a percepção e compreensão das manifestações dos
amparadores extrafísicos, além de motivar o empenho na autodepuração cosmoética para a sustentação e potencialização da conexão com holopensenes hígidos, a fim de contribuir com a interassistência multidimensional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amparo deriva do idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo à frente para proteger”. Surgiu no Século XIV.
O elemento de composição filia provém do idioma Grego, philos, “amigo; querido; queredor;
agradável; que agrada”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Apreço pela amparabilidade. 2. Interesse pelos amparadores. 3. Gosto pela interassistência cosmoética. 4. Estima pela beneficência multidimensional. 5. Tenepessofilia.
Neologia. O vocábulo amparofilia e as duas expressões compostas amparofilia elementar e amparofilia evoluída são neologismos técnicos da Amparologia.
Antonimologia: 1. Amparofobia. 2. Assediofilia. 3. Biofilia monopolizadora.
Estrangeirismologia: o rapport multiexistencial entre consciências; o modus vivendi interassistencial; o know-how parapsíquico; o contato com os helpers; o atilamento multidimensional full time; o link com a paraprocedência cursista; o upgrade heurístico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Interassistenciologia Multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade parapsíquica cosmoética;
os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a checagem da
qualidade dos holopensenes; a autopensenidade focada na multidimensionalidade.
Fatologia: a neomundividência; a vida intrafísica compreendida sob a ótica da cooperação interdimensional homeostática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o abertismo intraconsciencial à amparabilidade extrafísica; o reconhecimento dos aportes extrafísicos sadios recebidos; o labor para o desenvolvimento parapsíquico; o entrosamento com consciexes amparadoras
no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a dispensa de guias amauróticos; a implantação de
atitudes pró-amparador em qualquer dimensão existencial; o investimento na autolucidez multidimensional; a autoconfiança teática na amparabilidade funcional; as coenergizações assistenciais
com os amparadores de função assistencial; a estimativa realista do grau de amparabilidade pessoal; a avaliação do nível de parafiliação.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo equipin-equipex;
o sinergismo voluntariado-paravoluntariado; o sinergismo cérebro–paracérebro receptivo; o sinergismo percuciência parapsíquica–racionalidade paracientífica; o sinergismo trafores-paratrafores; o sinergismo potente das paramizades salutares.
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da evolução interassistencial;
o princípio da amparabilidade inerente aos empreendimentos cosmoéticos; o princípio de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio da atração dos afins; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) estreitando
os laços com a parapreceptoria.
Tecnologia: as técnicas energéticas e parapsíquicas; as técnicas projetivas; as técnicas
conscienciométricas; as técnicas mnemônicas; as técnicas da recin; as paratécnicas comunicacionais; as paratécnicas assistenciais profiláticas e terapêuticas.
Voluntariadologia: a amparabilidade nas tarefas do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: os experimentos nos laboratórios conscienciológicos; o laboratório
conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Reeducadores; o Colégio Invisível dos
Consciencioterapeutas.
Efeitologia: o efeito halo da interconfiança.
Neossinapsologia: as neossinapses benfazejas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial autorrevezador amparador-amparando.
Enumerologia: a motivação assistencial; a disposição somática; o vigor energético;
o bom humor; a acalmia íntima; a hiperacuidade multidimensional; a paraconexão cosmoética.
O interesse operoso pela coatuação interdimensional; a exercitação paciente da coenergização higienizante; a predisposição teática à coprojetabilidade desassediadora; a acessibilidade intelectiva
à coargumentação reeducativa; a composição lúcida de cointervenção tarística; a realização construtiva de coliderança assistencial; a construção competente do coepicentrismo evolutivo.
Trinomiologia: o trinômio amparador-amparando-assistido; o trinômio boa vontade–
–boa intenção–autodiscernimento evolutivo; o trinômio interassistencialidade-cosmoeticidade-amparabilidade; o trinômio vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–proatividade
assistencial; o trinômio disponibilidade-paciência-perseverança; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio conscienciofilia-zoofilia-fitofilia.
Antagonismologia: o antagonismo amparofilia / idolatria.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à comunicabilidade interdimensional; a lei
da empatia; a lei da interdependência consciencial; a lei da interassistencialidade; as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; as leis da meritocracia evolutiva.
Filiologia: a amparofilia; a parapsicofilia; a interassistenciofilia; a reciclofilia; a recinofilia; a neofilia; a cosmoeticofilia.
Mitologia: a desmitificação das personalidades extrafísicas exemplares.
Holotecologia: a interassistencioteca; a energoteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Amparologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Interdimensiologia; a Tenepessologia; a Projeciologia; a Energossomatologia; a Proexologia;
a Cosmoeticologia; a Autocoerenciologia; a Paraconviviologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o tenepessista; o conscienciólogo; o epicon lúcido; o ofiexista; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a tenepessista; a consciencióloga; a epicon lúcida; a ofiexista; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
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Hominologia: o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: amparofilia elementar = a fixada a partir do tenepessismo; amparofilia
evoluída = a consolidada a partir do teleguiamento autocrítico.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura tenepessista; a cultura da interassistência parapsíquica; a cultura da Cosmoeticologia; a paracultura da interdimensionalidade
lúcida; a Paraculturologia da Multidimensionalidade Consciencial; a Paraculturologia Meritocrática.
Autavaliação. Sob a ótica da Autoconscienciometria, eis, por exemplo, na ordem lógica,
10 condições, seguidas de 2 autoquestionamentos cada, o primeiro de caráter predominantemente
parapsíquico e o outro de caráter intrafísico, pragmático, servindo de tirateima ao anterior, sugeridos com o propósito de favorecer a autavaliação quanto à amparofilia:
01. Paraperceptibilidade. Você repara a atuação dos amparadores extrafísicos? Distingue os amparadores intrafísicos nos contextos cotidianos?
02. Amparabilidade. Você observa o parassuporte tranquilizador de amparador extrafísico em momentos críticos da existência? Percebe e reconhece a ajuda oportuna, discreta e silenciosa, de conscin, conhecida ou desconhecida, na hora justa?
03. Paracerebralidade. Você recebe inspirações extrafísicas providenciais para a efetivação de resultados evolutivos? Produz insights originais para a contribuição prolífica na solução
de problemáticas alheias?
04. Energossomaticidade. Você sente os aportes energéticos provenientes de amparadores funcionais otimizadores do auxílio a outrem? Solicita o auxílio alheio quando os limites da
própria competência é ultrapassado?
05. Paracomunicabilidade. Você conhece a sinalética energética pessoal específica do
amparador de tarefa evolutiva exercida? Sabe as reações e tendências fisiológicas do próprio corpo físico?
06. Paradisponibilidade. Você se predipõe para a atuação conjunta com os amparadores extrafísicos? Oferece os próprios préstimos para cooperar com empreendimento assistencial
de líder cosmoético na vida humana?
07. Paracompreensibilidade. Você vislumbra a dinâmica assistencial multidimensional
regida por equipex amparadora? Percebe, registra e pesquisa as sincronicidades em encontros assistenciais inesperados e aparentemente improváveis?
08. Paracooperatividade. Você entrosa as atuações cooperativas pessoais ao timing da
assistência multidimensional conjunta? Empenha-se pela integração lúcida e técnica com os parceiros da coatuação tarística em prol da eficiência assistencial?
09. Paraconectividade. Você especifica e fortalece posturas pessoais propícias à conexão e intensificação da interação com o amparo funcional? Valoriza e emprega os autotrafores
para potencializar a integração de tarefa pessoal aos trabalhos assistenciais cosmoéticos?
10. Autoincorruptibilidade. Você identifica e elimina pensamentos e atos desencadeadores de desconexão com o amparo da função exercida? Realiza recins após o diagnóstico de postura pessoal indutora de afastamento de consciências e ambientes sadios?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a amparofilia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
02. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
04. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autorraciocinofilia: Autorraciocinologia; Homeostático.
06. Benemerência: Assistenciologia; Neutro.
07. Conscienciofilia: Conscienciometrologia; Homeostático.
08. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Inversão Interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
11. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
12. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
13. Retrofunção do amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Senso de gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
15. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.

A POSTURA AMPAROFÍLICA NÃO É PASSIVA, BEATÍFICA.
AO CONTRÁRIO: É PROATIVA, PESQUISÍSTICA, RECINOLÓGICA, NA BUSCA DE COMPREENDER, CONECTAR-SE
E INTEGRAR-SE ÀS METAS DE EQUIPEX AVANÇADA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece o valor da amparabilidade extrafísica
para a autevolução? Quais posturas pessoais comprovam tal reconhecimento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
235 a 270.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 128, 129, 204, 212,
215, 242, 405, 407, 408, 421, 424, 579, 656, 676 a 678 e 735.
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AMPLIAÇÃO

DO
ACERVO DE AUTOCOGNIÇÃO
(AUTOCOGNICIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A ampliação do acervo de autocognição é o ato ou efeito de a consciência
expandir o conjunto de dados, informações e conhecimentos relativos a si própria (Autocompreensiologia) e ao Cosmos (Tudologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo ampliação vem do idioma Latim, ampliatio, de ampliare, “ampliar;
aumentar; acrescentar; exagerar”. Surgiu no Século XV. O vocábulo acervo, do mesmo idioma
Latim, acérvus, “montão; ruma; acumulação; sobrecarga”. Apareceu em 1692. O elemento de
composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra cognição deriva do idioma Latim, cognitio, “ação de conhecer”, radical de cognitum e supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1836.
Sinonimologia: 1. Ampliação da bagagem autocognitiva. 2. Expansão do repertório autocognitivo. 3. Enriquecimento do patrimônio autocognitivo. 4. Potencialização do acúmulo de
autoconhecimento. 5. Incrementação do somatório de autocognição.
Neologia. As 4 expressões compostas ampliação do acervo de autocognição, miniampliação do acervo de autocognição, maxiampliação do acervo de autocognição e megampliação do
acervo de autocognição são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Redução do acervo de autocognição. 2. Encolhimento do repertório
de autoconhecimento. 3. Minimização da bagagem autocognitiva. 4. Manutenção da autoignorância. 5. Expansão do acervo de heterocognição.
Estrangeirismologia: os acréscimos ao próprio background autocognitivo; o upgrade da
autoconsciencialidade; o encaixe de neopeça no puzzle autocognitivo; o breakthrough do autoconhecimento; a superação gradual da self-ignorance e do self-misunderstanding; a dedicação ao
self-knowledge; a open mind; a maximização da awareness evolutiva; o Autopesquisarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à ampliação do repertório autocogniciológico.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Autocognição: patrimônio real. Autocognição significa autevolução. Paracérebro: inventário autocognitivo.
Citaciologia: – O sábio tem sempre no íntimo todas as riquezas (Gaius Julius Phaedrus,
15 a.e.c.–50 e.c.).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Acervo. O acervo de experiências pessoais, quando composto, tende a expandir
a autoconsciencialidade através da cosmovisão”.
2. “Autocognição. Em geral, na crise de crescimento evolutivo, ocorre o incremento
evidente da autocognição”.
3. “Autocognições. Quem declara as próprias limitações da cognição, melhora a competência nas abordagens às neocognições”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autocogniciologia; o holopensene pessoal da
Autopesquisologia; o holopensene da autoconsciencialidade; os autopensenes; a autopensenidade;
os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes;
a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-
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dade; o abertismo autopensênico; a busca perseverante para se pensenizar tal qual consciex lúcida
em comunex avançada.
Fatologia: a ampliação do acervo de autocognição; o processamento crescente do autoconhecimento; o enriquecimento da autoconsciencialidade teática; o incremento gradual de autocognições úteis; a expansão das neoverpons quanto a si mesmo; as potencialidades intraconscienciais desnudadas progressivamente; a complexificação gradativa do universo consciencial; os amplificadores da autoconsciencialidade; a impossibilidade de esgotamento absoluto do autoconhecimento; a redução da autoignorância; as variegadas unidades de autolucidez a serem recuperadas; a autoconscienciometria prática; o ato de encarar a própria realidade; a estabilidade emocional frente à autopesquisa; a coragem do autenfrentamento evolutivo; a capacidade em fazer a verificação da autorrealidade sem melindres; a autoconsciência quanto aos pontos fracos do autoconhecimento; a conscin autodesatualizada, incoerente diante do momento evolutivo pessoal; a negligência quanto às anotações pessoais dificultando o avanço no autoconhecimento; a busca pelo
autoconhecimento dos fatores interventores no modo de ser pessoal; o aprimoramento da autopercepção quanto ao funcionamento da dinâmica intraconsciencial; a expansão da autocognição representando, antes de tudo, a autocorreção contínua; o prazer mentalsomático no aprofundamento
autocognitivo; a valorização dos achados autopesquisísticos possibilitando o acesso a neoachados; a utilização cosmoética do autoconhecimento enquanto pré-requisito para aquisição de neoautocognições; o repertório de autoconhecimentos denunciando o nível evolutivo da consciência;
a responsabilidade autevolutiva advinda da ampliação da autocognição; o fato de quanto maior
o universo da autocognição, maior ser a obrigação pessoal de enriquecer o saber geral; a autocognição exaustiva contribuindo para evitar a melin na dimensão humana e a melex na intermissão
pós-dessomática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mapeamento da
sinalética energética e parapsíquica pessoal de base multiexistencial; a bagagem pré-ressomática
desnudada gradativamente; a História Pessoal Multiexistencial gradualmente acessada; a observação minuciosa dos mecanismos intraconscienciais milenares; a visitação à parapsicoteca ampliando a autocognição métrica; a expansão da autolucidez mentalsomática dinamizadora da autocognição em patamar superior a partir dos acomplamentos com consciexes amparadoras; o acúmulo
de experiências extrafísicas embasando o nível da qualidade de manifestação consciencial; o autojuízo crítico das minúcias das facetas pessoais desvelando a paraprocedência; a autoconsistência
maturológica da acumulação das experiências evolutivas lúcidas; a parapreceptoria evolutiva amplificadora da autoconsciencialidade; as achegas autocognitivas patrocinadas pelos amparadores
extrafísicos; o aclaramento das zonas de sombra na bagagem paracognitiva; os insights dos amparadores extrafísicos quanto aos pontos cegos pessoais; a descoberta dos indícios multiexistenciais
autencriptados; a tenepes propiciando ambiente evocador da paraprocedência intermissiva; a Autocogniciologia Evolutiva enquanto primoprioridade intermissiva; o maior patrimônio a ser investido com vistas a haurir os dividendos seriexológicos em neovida futura sendo a intraconsciencialidade (Autatributologia); a expansão do acervo das experiências interassistenciais multidimensionais; o extrapolacionismo parapsíquico enquanto vivência antecipada ultrapassando o nível evolutivo da conscin no momento; o deslanche contínuo crescente de neoparexperiências assistenciais
desencadeadas pela neoautocognição evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Conscienciometrologia-Verbetologia; o sinergismo verpon–atualização evolutiva; o sinergismo neoachados-cosmovisão; o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo memória humana–memória intermissiva; o sinergismo autorreflexão-autocrítica-autocognição; o sinergismo voluntariado-docência-tenepes-autorado.
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Principiologia: o princípio da seriexialidade evolutiva; o princípio da conservação da
autobagagem evolutiva conquistada; o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aprimorado pela ampliação do
acervo de autocognição.
Teoriologia: a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria e a prática do autodidatismo permanente; a teoria da neoverpon autodesassediadora; a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons); a teoria do paraconhecimento; a teoria da serialidade existencial (Seriexologia); a teoria da Era da Aceleração da História Humana.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do continuísmo consciencial; a técnica da exaustividade autopesquisística; as técnicas de ampliação da cosmovisão nas
abordagens multifacetadas; a técnica da madrugada; a técnica do diário pessoal; a técnica de
identificação da sinalética parapsíquica pessoal; as técnicas projetivas; as técnicas autoconscienciométricas de avaliação do nível evolutivo pessoal; a técnica da conscin-cobaia voluntária
auxiliando na eliminação dos pontos cegos pessoais; as técnicas consciencioterápicas; a técnica
do autenfrentamento; a técnica da tenepes; as técnicas de pesquisa retrocognitiva; o recobramento do acervo pessoal de técnicas pessoais exitosas em múltiplas existências; a técnica do meganível da autoconsciência.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico favorecendo o holopensene da autocientificidade.
Laboratoriologia: os autexperimentos nos laboratórios conscienciológicos; a Cognópolis, Cidade da Cognição enquanto megalaboratório de ampliação da autoconsciencialidade.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo do autoconhecimento aprofundado; o efeito do EV no autodesnudamento consciencial; o efeito das parapercepções na autanálise cognitiva; o efeito cosmovisiológico da análise do acervo de registros pessoais; o efeito halo das autorrevelações; os
efeitos homeostáticos da substituição dos achismos pelas autopesquisas fundamentadas teaticamente; os efeitos autesclarecedores do exercício da tares.
Neossinapsologia: as neossinapses sobre si próprio; as autossinapses enquanto megapatrimônio consciencial; a postura autopesquisadora pró-formação continuada de neossinapses;
as neossinapses sobre as realidades e pararrealidades do Cosmos.
Ciclologia: o ciclo experimentação-autocognição-cosmovisão; o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos; o ciclo parapercepção-registro-interpretação-reflexão-conclusão; o ciclo
sementeira autoinventarial–colheita autocosmovisiológica.
Enumerologia: a ampliação do acervo de autovivências multidimensionais; a ampliação do acervo de autexperimentos parafenomênicos; a ampliação do acervo de autorretrocognições; a ampliação do acervo de contatos e paracontatos; a ampliação do acervo de autorrecins;
a ampliação do acervo de autexperiências interassistenciais; a ampliação do acervo de lições autevolutivas.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio vivências-paravivências; o binômio convívios-paraconvívios; o binômio cognições-paracognições; o binômio
coragem-persistência; o binômio apreensibilidade-compreensibilidade; o binômio autocrítica eficaz–autoconhecimento fidedigno.
Interaciologia: a interação Autopesquisologia-Autorretrocogniciologia; a interação holobiografia-holomemória; a interação autocognição-parapsicoteca; a interação retrocognição-cosmovisão; a interação amplificador da consciencialidade–extrapolação evolutiva; a interação
acumulabilidade autocognitiva–repertório de soluções evolutivas; a interação autopesquisa qualificada constante–reciclagens intraconscienciais infindáveis.
Crescendologia: o crescendo evolutivo contínuo do acervo de autocognição; o crescendo infinito das aquisições autocognitivas; o crescendo do acesso holomnemônico; o crescendo
dado-informação-conhecimento; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo da autodesassedialidade advinda da ampliação do acervo de autocognição.
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Trinomiologia: o trinômio autexperimentação-autocientificidade-autoneoverpon; o trinômio experiências intrafísicas–experiências projetivas–experiências intermissivas; o trinômio
neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio evolutivo prioritário fixação de trafores–extinção de trafares–preenchimento de trafais; o trinômio choque de realidade–crise de crescimento–reciclagem da intraconsciencialidade; o trinômio evolutivo autocognição-autoconfiança-autossuficiência; o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia.
Polinomiologia: o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística; o polinômio erros-enganos-omissões-retificações-acertos; o polinômio autopesquisístico sujeito-objeto-instrumentos-laboratório; o polinômio revisionismo consciencial–aprofundamento autopesquisístico–incremento autocognitivo–autaprimoramento interassistencial.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo memória / hipomnésia; o antagonismo aprofundamento autopesquisístico / superficialidade autopesquisística;
o antagonismo espectador da vida / protagonista da evolução; o antagonismo autoconscienciometria / fuga da autorrealidade consciencial; o antagonismo buscador da evolução / acomodado
à ignorância.
Paradoxologia: o paradoxo de a pessoa ser 1 livro aberto, sem saber lê-lo; o paradoxo
do fato mnemonicamente ausente, porém etologicamente interatuante; o paradoxo de quanto
mais a consciência se individualiza, amadurecendo pelo autoconhecimento teático ao longo da
evolução, mais se integra ao Cosmos.
Politicologia: a cognocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia;
a meritocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço autopesquisístico.
Filiologia: a autocogniciofilia; a autopesquisofilia; a neofilia expandida; a parapsicofilia;
a inventariofilia; a mentalsomatofilia; a paracerebrofilia; a verponofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia e a interiorose, travando a autocognição livre pela autassedialidade; a eliminação da autocogniciofobia; a supressão da autocriticofobia; a reciclagem da autopesquisofobia; a abolição da autoconscienciometrofobia; a superação da recinofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose dificultando a ampliação do acervo autocognitivo; o tratamento da síndrome da hipomnésia; a evitação da síndrome do avestruzismo.
Maniologia: a supressão gradual da apriorismomania.
Mitologia: a mitoclastia inerente à Autocogniciologia; a queda dos mitos pessoais mediante o aprofundamento nas autopesquisas.
Holotecologia: a cognoteca; a autopesquisoteca; a experimentoteca; a parapsicoteca;
a seriexoteca; a proexoteca; a encicloteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Automentalsomatologia; a Autodidatismologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Cosmovisiologia; a Intermissiologia; a Parageneticologia; a Holobiografologia; a Holomnemônica; a Seriexologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia.
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 intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convíviologa; a duplista; a proexista; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo
sapiens intermissivista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniampliação do acervo de autocognição = a possibilitada pela autavaliação utilizando o conscienciograma (Autoconscienciometrologia); maxiampliação do acervo de
autocognição = a desencadeada pela paravisita a alguma comunex evoluída (Paracogniciologia);
megampliação do acervo de autocognição = a proporcionada pela vivência do fenômeno da cosmoconsciência (Cosmoconscienciologia).
Culturologia: a cultura da Autocogniciologia Evolutiva.
Fontes. Sob a ótica da Autocogniciologia, eis, em ordem alfabética, pelo menos 20 especialidades da Conscienciologia, acompanhadas de fontes de autopesquisa correspondentes, passíveis de ampliar o acervo de autoconhecimento das consciências interessadas:
01. Autoconscienciometrologia: a anatomização autoconscienciométrica; a autocientificidade (autopesquisologia prática).
02. Autopensenologia: os autopensenes recorrentes; a autobservação; a autorreflexão;
o automaterpensene enquanto diretriz da autopensenidade.
03. Autorretrocogniciologia: as rememorações das retrovidas pessoais e de períodos
intermissivos; o estudo comparativo de retrobiografias.
04. Conscienciografologia: a autexplicitação da própria intraconsciencialidade desnudada pelas autogescons publicadas.
05. Consciencioterapia: a autexperimentação no set consciencioterápico; as habilidades
metacognitivas paraterapêuticas identificadas.
06. Conviviologia: as interrelações com as demais consciências.
07. Enciclopediologia: o acesso explícito, universal e irrestrito às realidades multidimensionais por meio da Enciclopédia da Conscienciologia.
08. Extrapolaciologia: os extrapolacionismos vivenciados e aplicados.
09. Grafopensenologia: o acúmulo de anotações técnicas quanto às autovivências.
10. Holobiografologia: a autexpressão atual evidenciadora de sinais de existências pregressas; o modus vivendi denunciador da bagagem de retrovidas; a holobiografia pessoal revelada
na parapsicoteca.
11. Interassistenciologia: as assistências recebidas e realizadas.
12. Inventariologia: os produtos das autorrealizações.
13. Parageneticologia: as ideias inatas pessoais (genopensenes); os retrocondicionamentos evidenciados pelas predileções pessoais.
14. Parapedagogia: a participação em dinâmicas parapsíquicas, cursos, laboratórios
conscienciológicos, tertúlias e eventos conscienciológicos de autexposição pública.
15. Parapercepciologia: as parapercepções pessoais; o autoparapsiquismo.
16. Projeciologia: as autovivências projetivas.
17. Taristicologia: a docência conscienciológica; as defesas de verbetes pessoais; os
feedbacks emitidos e recebidos (auto e heterocrítica).
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18. Temperamentologia: o temperamento pessoal; a base da personalidade humana; as
autotendências.
19. Tenepessologia: as autovivências na prática da tenepes.
20. Tudologia: o autodidatismo contínuo; o estudo dos tratados e obras conscienciológicas; as infopesquisas na internet; as viagens e visitas a determinados ambientes; a consulta ao
acervo da Holoteca e Holociclo.
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 ampliação do acervo de autocognição, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abordagem de ampliação da lucidez: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Acervo autoparapsíquico evolutivo: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
05. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Autocognição exaustiva: Autocogniciologia; Homeostático.
07. Autocosmovisão inventarial: Paracosmovisiologia; Neutro.
08. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
09. Desrepressão da holomemória pessoal: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Heteropromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
11. Inquietação aversiva autocogniciofóbica: Autoinconflitologia; Nosográfico.
12. Interexistencialidade lúcida: Seriexologia; Homeostático.
13. Paravarredura cosmovisiológica: Intermissiologia; Homeostático.
14. Refém da autocognição: Autodiscernimentologia; Neutro.
15. Sinergismo Conscienciometrologia-Verbetologia: Pesquisologia; Homeostático.

A AUTOCOGNICIOLOGIA EVOLUTIVA, PRIMOPRIORIDADE
DO INTERMISSIVISTA, É PROPICIADA PELA AUTODETERMINAÇÃO LÚCIDA EM ACELERAR A AUTORRECUPERAÇÃO DE MEGACONS MEDIANTE A AUTOPESQUISOLOGIA.
Questionologia. Quais recursos você, leitor ou leitora, aplica visando ampliar continuamente o acervo de autocognição? Como reverte a própria bagagem de autoconhecimento a favor
de si e das demais consciências?
Bibliografia Específica:
1. Balzac, Honoré de; Cristo Espera por Ti; Edição Crítica comentada por Osmar Ramos; 370 p.; 76 caps.;
3 índices; 1 tab.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 21 a 29 e 339
a 342.
2. Campello, Bernadete Santos; Cedón, Beatriz Valadares; & Kremer, Jeannette Marguerite; Orgs.; Fontes
de Informação para Pesquisadores e Profissionais; revisores Lilian Valderez Felicio; et al.; 319 p.; 19 caps.; 171 refs.;
1 E-mail; 36 enus.; 14 microbiografias; 1 websites; alf.; 23,5 x 17,5 x 7 cm; UFMG; Belo Horizonte, MG; 2003; páginas
17 a 300.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; p. 880.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
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19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 46, 164 a 167,
1.208, 1.266, 1.433 e 1.655.
5. Xavier, Francisco Cândido; Voltei; (Pelo espírito Irmão Jacob); 184 p.; 20 caps.; 18 notas; 28 a Ed.; 21 x 14
cm; br.; Federação Espírita Brasileira (FEB) Brasília, DF, 2014; páginas 143 a 172.
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AMPLIAÇÃO DO MUNDO PESSOAL
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A ampliação do mundo pessoal é a evidência essencial da evolução, reciclagem e realização efetiva da programação existencial (proéxis) para qualquer conscin.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo ampliação vem do idioma Latim, ampliatio, de ampliare, “ampliar,
aumentar, acrescentar; exagerar”. Surgiu no Século XV. O vocábulo mundo deriva também do
idioma Latim, mundus, “o firmamento; mundo, universo, a criação; globo terrestre, a Terra; as
Nações; o Século; o Império Romano; o mundo subterrâneo; os infernos”. Apareceu no Século
XIII. A palavra pessoal provém do mesmo idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu também
no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Expansão do holopensene policármico. 2. Vida no fronte da luta.
3. Bambúrrio. 4. Recin. 5. Vida pública.
Arcaismologia. A ampliação da vida pessoal, popularmente pelo folclore ou coloquialismo, é vista pela antiga afirmação: “a pessoa muda a própria vida quando recebe herança de parente rico”, ou esta outra, “quando dá o golpe do baú” (o alpinista social casando com alguém de família abonada). No entanto, esta categoria de ampliação da vida humana nem sempre significa
evolução da consciência.
Eufemismologia. Na vida moderna ocorre a ampliação do mundo pessoal mais frequente
quando a conscin recebe prêmio vultoso de algum tipo de jogatina ou loteria: “tirou a sorte grande” ou alcançou o “bambúrrio”. Contudo, tal fato, ao fazer mutação na economia pessoal, nem
sempre provoca a ampliação da consciencialidade cosmoética da conscin.
Neologia. As 3 expressões compostas ampliação do mundo pessoal, miniampliação do
mundo pessoal e maxiampliação do mundo pessoal são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Paroquialismo consciencial. 2. Umbigão. 3. Redução do mundo
pessoal. 4. Vida reclusa. 5. Autismo.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Cosmovisiologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autoparapsiquismo: superparadoxo intrafísico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmovisão; os ortopensenes; a ortopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade.
Fatologia: a ampliação do mundo pessoal; a evolução pessoal; a inversão existencial (invéxis); a constituição da dupla evolutiva (duplismo); o abertismo consciencial; a reciclagem existencial (recéxis); a reciclagem intraconsciencial (recin); a tarefa do esclarecimento (tares); a gestação consciencial (gescon); o tenepessismo; a desperticidade; a policarmalidade; o ampliamento
do autoconhecimento; o alargamento da cosmovisão; a aceleração da História Pessoal; o enriquecimento da autobiografia.
Parafatologia: a expansão do autoparapsiquismo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das múltiplas culturas nas questões humanitárias.
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Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: os códigos evolutivos dos intermissivistas; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria evolutiva do egocarma-grupocarma-policarma.
Tecnologia: as técnicas libertárias desafiadoras da Conscienciologia; as técnicas das
reciclagens existenciais.
Voluntariologia: os voluntários-docentes-itinerantes no Brasil e no Mundo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Proexologia;
o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo das autossaturações pensênicas.
Neossinapsologia: as neossinapses das neodescobertas de neo-horizontes.
Ciclologia: o ciclo de libertação do egocentrismo.
Crescendologia: o crescendo diáspora-reagrupamento; o crescendo geocentrismo teomaterialista–extraterritorialização humana.
Paradoxologia: o fato paradoxal de a evolução exigir pequenos passos diários mesmo
da consciência já dotada de cosmovisão.
Politicologia: a projeciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: as leis universais do Direito; as paraleis do Paradireito; as leis extraterritoriais.
Holotecologia: a evolucioteca; a recexoteca; a proexoteca; a egoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Conscienciometrologia; a Experimentologia;
a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Ofiexologia; a Cosmoconscienciologia; a Proexologia;
a Moratoriologia; a Holotecologia; a Civilizaciologia; a Cosmanalisologia; a Tudologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o homem; o pré-serenão vulgar; o reciclante; o inversor existencial;
o tenepessista; o bamburrista.
Femininologia: a mulher; a pré-serenona vulgar; a reciclante; a inversora existencial;
a tenepessista; a bamburrista.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniampliação do mundo pessoal = o ato de deixar de fumar em
definitivo; maxiampliação do mundo pessoal = o ato de instalar a oficina extrafísica (ofiex),
pessoal, funcionante com o segundo amparador extrafísico.
Culturologia: o melting pot paracultural; a cultura da megafraternidade.
Recorde. Na pesquisa da Conscienciometrologia, o recorde existente quanto à ampliação
do mundo pessoal é quando sobrevém a mudança radical do ego, ou seja, a troca do personagem
patológico interpretado pela conscin no palco da existência intrafísica – por exemplo, o devasso,
moralmente falando, no personagem sadio, por exemplo, o filósofo assistencial.
Explicitação. No estudo da Recexologia, a ampliação do mundo pessoal, em geral, acontece de maneira ambivalente, primeiro, atinge o íntimo da personalidade com a recin (reforma
íntima), e, em seguida, a vida exterior ou pública, ostensiva, com a recéxis (reciclagem da existência).
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Bamburrista. Pelos critérios da Proexologia, a personalidade aproximada a quem promove a ampliação, no caso, positiva, do mundo pessoal, é o ganhador do primeiro prêmio da Super Sena, o bamburrista, condição, sem dúvida, ambivalente quanto à Evolução e à Cosmoética.
Tenepessismo. A partir da Assistenciologia, a busca efetiva do epicentrismo consciencial e respectivas consequências produtivas conduzem a personalidade à vivência da tenepes,
ofiex e desperticidade.
Cosmoconsciência. Na Cosmoconscienciologia, a conscin amplia ao máximo o próprio
mundo pessoal, através da expansão da consciência pelo fenômeno da cosmoconsciência, em
geral quando se projeta do soma, com lucidez, por intermédio do mentalsoma isolado.
Incorruptibilidade. Pela Cosmoeticologia, a ampliação do mundo pessoal ocorre pela
conquista gradativa da autoincorruptibilidade.
Evolução. Segundo a Evoluciologia, a ampliação do mundo pessoal acontece pelo emprego predominante da inteligência evolutiva (IE) colocada à frente das demais modalidades de
inteligência.
Autorganização. Dentro da Experimentologia, a ampliação do mundo pessoal começa
pela dinamização da autorganização evolutiva.
Multidimensionalidade. Na análise da Extrafisicologia, o alijamento da vida material
ou mecânica perante a ênfase à vida consciencial multidimensional, através das projeções conscientes, retrocognições sadias e Curso Intermissivo (CI), promove a ampliação do mundo pessoal
da conscin.
Ativismo. Sob a ótica da Intrafisicologia, o corte gradativo da vida comatosa da mediocridade de quem se escraviza à carga horária de sono inframentalsomática, pessoal, por exemplo,
além de 6 horas, depois dos 40 anos de idade, já é demonstração cabal da ampliação do mundo
pessoal de qualquer conscin.
Sinalética. Pelos conceitos da Parapercepciologia, a identificação e o emprego fluente
da sinalética energética e parapsíquica em qualquer lugar, a qualquer hora, para toda a vida humana (lifetime, vitaliciedade), é evidência da ampliação do mundo pessoal da conscin.
Autopensenidade. Por meio da Pensenologia, a ampliação do mundo pessoal ocorre
através da amplitude autopensênica e das consequências inevitáveis. Quem se inteira dos princípios primários da Conscienciologia não consegue mais manter o mesmo mundinho pessoal anterior. A expansão da aplicação das autopotencialidades é inarredável à maioria das conscins.
Humanidade. Do ponto de vista da Policarmologia, a colocação racional da família ou
holopensene grupal, básico, em plano secundário relativamente à policarmalidade, tares e gestações conscienciais, objetivando a Humanidade e a Para-Humanidade, põe a pessoa no caminho da
ampliação do próprio mundo pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a ampliação do mundo pessoal, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo Consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
3. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
4. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
5. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
6. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
7. Retomador de tarefa: Recexologia; Homeostático.
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A AMPLIAÇÃO DO MUNDO PESSOAL, EM ALTO NÍVEL
CONSCIENCIAL, AINDA É CONDUTA-EXCEÇÃO NA VIDA
DO HOMEM E DA MULHER, NA EXCESSIVAMENTE FALADA CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL, NO TERCEIRO MILÊNIO.
Questionologia. Você já promoveu a ampliação conscienciológica do próprio mundo
pessoal? Através de quais recursos: recéxis, invéxis, tares, gescon, sinalética parapsíquica, tenepes, policarmalidade, avaliação conscienciométrica, consulta consciencioterápica?
Bibliografia Específica:
1. Fontana, Alessandra; Chegou a Intranet à la Carte (Novo Modelo de Inteligência Interna das Empresas);
Você S. A.; Revista; Semanário; Ed. 23; Ano 3; Seção: Ponto de Partida; São Paulo, SP; Maio, 2000; páginas 12 a 14.
2. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
a
4 Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 364 e 537.

Enciclopédia da Conscienciologia

881

AMPLIFICADOR DA CONSCIENCIALIDADE
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O amplificador da consciencialidade é a consciência lúcida capaz de patrocinar, com a própria força presencial, a potencialização cosmoética dos holopensenes intra e extrafísicos, predispondo o relaxe sadio, o bem-estar, a reflexão e a serenidade às conscins e consciexes do local e do momento evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amplificador deriva do idioma Latim, amplificator, “o que aumenta”, de amplificare, “aumentar, acrescentar”. Surgiu em 1598. A palavra consciência vem igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas,
conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Magnificador da lucidez. 2. Ampliador do discernimento. 3. Potencializador das prioridades. 4. Intensificador da Glasnost. 5. Amparador interconsciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas amplificador da consciencialidade, miniamplificador da consciencialidade e megamplificador da consciencialidade são neologismos técnicos da
Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Encolhedor da consciencialidade. 2. Encolhedor da lucidez. 3. Amplificador da inconsciencialidade. 4. Doutrinador dogmático. 5. Assediador interconsciencial.
6. Lavador de cérebros. 7. Vegetalizador.
Estrangeirismologia: o upgrade consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à multidimensionalidade consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: a amplitude autopensênica; o holopensene pessoal; o holopensene grupal;
a assepsia energética dos holopensenes.
Fatologia: a inteligência evolutiva (IE); a catálise do autodiscernimento; a recuperação
dos cons magnos; a força presencial; a cura das fissuras conscienciais; as neoideias; as verpons;
a amplificação da consciencialidade em grupo; a fitoconvivialidade; a zooconvivialidade; a autoconsciencialidade comunitária; a amplificação da mentalidade planetária da conscin.
Parafatologia: a holomaturidade energossomática; o estado vibracional (EV); a sinalética energética parapsíquica pessoal; o autoparapsiquismo; o epicentrismo consciencial; a autodesperticidade; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a primener; o amparo extrafísico de função; os reforços da Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre os grupopensenes.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria da irresistibilidade evolutiva.
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas eudemônicas; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a técnica da desassedialidade omnicognitiva.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos halos da ortopensenidade; o efeito do impacto mentalsomático da
verpon na intraconsciencialidade.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoideias pacificadoras.
Ciclologia: o ciclo de primeneres (cipriene); o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos.
Interaciologia: a interação intercompreensão-autossatisfação.
Crescendologia: o crescendo autoconsciencialidade-interconsciencialidade-cosmoconsciencialidade.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: os estatutos da Parajurisprudência.
Holotecologia: a potencioteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca;
a pensenoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Energossomatologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Parapedagogiologia; a Serenologia; a Interassistenciologia; a Parapercucienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amplificador da consciencialidade; o amplificador consciencial;
o amplificador lúcido da autoconsciencialidade; o amplificador lúcido da heteroconsciencialidade; o amplificador da consciencialidade intrafísica; o amplificador da consciencialidade extrafísica; o amplificador da lucidez; o catalisador das energias conscienciais (ECs); o energicista; o sinergicista evolutivo; o epicon lúcido; o expansor da cosmoeticidade; o portador de verpons;
o agente retrocognitor; o magnificador do equilíbrio; o dinamizador da Homeostática; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: amplificadora da consciencialidade; a amplificadora consciencial; a amplificadora lúcida da autoconsciencialidade; a amplificadora lúcida da heteroconsciencialidade;
a amplificadora da consciencialidade intrafísica; a amplificadora da consciencialidade extrafísica;
a amplificadora da lucidez; a catalisadora das energias conscienciais (ECs); a energicista; a sinergicista evolutiva; a epicon lúcida; a expansora da cosmoeticidade; a portadora de verpons;
a agente retrocognitora; a magnificadora do equilíbrio; a dinamizadora da Homeostática; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniamplificador da consciencialidade = a minipeça interassistencial humana; megamplificador da consciencialidade = o Homo sapiens serenissimus.
Culturologia: a cultura da homeostase; a cultura da Harmoniologia; a cultura da paz.
Alterações. Segundo a Parafenomenologia, eis, por exemplo, dispostos na ordem alfabética, 10 estados alterados da consciência, esporádicos e de menor expressão, frequentemente confundidos com a amplificação evolutiva da consciencialidade, acarretando erros de interpretação
e falhas nas descrições dos fenômenos:
01. Aparição: o fenômeno da aparição de consciência extrafísica (consciex).
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02. Banho: o banho ou chuveiro extrafísico e espontâneo de energias conscienciais.
03. Descoincidência: a primeira descoincidência dos veículos de manifestação do projetor lúcido, homem ou mulher aprendiz.
04. Êxtase: o estado de exaltação mística, arrebatamento íntimo, arroubamento ou visão
beatífica.
05. Heureca: o estado da proclamação jubilosa da descoberta.
06. Imagística: a exacerbação da imaginação pessoal.
07. Impressão: a sensibilidade impressiva de presença extrafísica de consciex afim.
08. Inspiração: o surto agudo de inspiração (estalo de Vieira).
09. Pseudoconsciencialidade: o estado mental da pseudoconsciência cósmica.
10. Serendipitia: o pico da serendipitia na área da Heuristicologia.
Relações. Pelos critérios da Experimentologia, eis, por exemplo, listadas na ordem alfabética, 10 relações relevantes do amplificador da consciencialidade, homem ou mulher:
01. Abertismo: a relação amplificador da consciencialidade–abertismo consciencial.
02. Encapsulamento: a relação amplificador da consciencialidade–encapsulamento
parassanitário.
03. Euforin: a relação amplificador da consciencialidade–euforia intrafísica.
04. Extrapolacionismo: a relação amplificador da consciencialidade–extrapolação
evolutiva.
05. Homeostaticologia: a relação amplificador da consciencialidade–homeostase holossomática.
06. Ofiexologia: a relação amplificador da consciencialidade–ofiex.
07. Presenciologia: a relação amplificador da consciencialidade–força presencial.
08. Primener: a relação amplificador da consciencialidade–primavera energética.
09. Sexossomatologia: a relação amplificador da consciencialidade–holorgasmo.
10. Tenepessismo: a relação amplificador da consciencialidade–prática da tenepes.
Vegetalizadores. Pela Consciencioterapia, determinados medicamentos do poderoso arsenal terapêutico atual fazem dos profissionais da saúde os responsáveis pelas prescrições livres
e legais de verdadeiros diminuidores da consciencialidade, encolhedores de cérebros ou vegetalizadores de personalidades, pois patrocinam a mutação trágica das pessoas em vegetais, exatamente o contrário do amplificador da consciencialidade das consciências.
Vegetalismo. O vegetalismo, aqui, significa as perdas do universo da intelecção e cognição especificamente humanas, ficando a personalidade humana regredida para o resto da vida intrafísica (lifetime), apenas com a aparência humana, e a subjetividade ou o microuniverso consciencial ao nível da subumanidade (os animais de grande porte).
Maxiproéxis. De acordo com a Proexologia, toda maxiproéxis é embasada na condição
da amplificação das consciências mais carentes se comparada ao executor da programação existencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o amplificador da consciencialidade,
indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autodiscernimento: Holomaturologia.
2. Autolucidez consciencial: Holomaturologia.
3. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia.
4. Coerenciologia: Holomaturologia.
5. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia.
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6. Consciência cosmoética: Holomaturologia.
7. Ponteiro consciencial: Holomaturologia.

O EXTRAPOLACIONISMO DE ALTO PATAMAR PODE POTENCIALIZAR A AMPLIFICAÇÃO DA CONSCIENCIALIDADE
E DO HOLOPENSENE PESSOAL DE MODO SURPREENDENTE, CONTUDO, EM GERAL, É OCORRÊNCIA FUGAZ.
Questionologia. Você já vivenciou algum momento evolutivo com amplificação marcante da autoconsciencialidade? Houve assistência de amparador extrafísico no episódio?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 217.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 28.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 88 e 489.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 157.
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AMPLITUDE AUTOPENSÊNICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A amplitude autopensênica é a vivência técnica, intencional e generalista
pela conscin, de múltiplas áreas de atividade intrafísica e multidimensional, durante a vida humana, entrosadas ou fundidas, objetivando a consecução da maxiproéxis, em geral, policármica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo amplitude deriva do idioma Francês, amplitude, e este do idioma
Latim, amplitudo, de amplus, “amplo”. Surgiu no Século XVII. O elemento de composição auto
vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo, por si próprio”. O vocábulo pensamento procede do
idioma Latim, pensare, “pensar, cogitar, formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar;
meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra sentimento, do mesmo idioma Latim, sentimentum,
sob a influência do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões
físicas, sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva,
emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em
ação”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Abrangência maior da proéxis. 2. Globalização das manifestações
pensênicas. 3. Vivência da autopensenidade generalista. 4. Proéxis generalista; proéxis polivalente.
Neologia. As 3 expressões compostas amplitude autopensênica, miniamplitude autopensênica e maxiamplitude autopensênica são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Monovisão míope. 2. Especialismo hemiplégico; interiorose. 3. Mentalidade estreita; visão curta. 4. Conscin sem proéxis definida. 5. Incompléxis.
Estrangeirismologia: a open mind.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Cosmovisiologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmovisão; a amplitude autopensênica; a ortopensenidade; a cosmopensenidade; os cosmopensenes; a ampliação do holopensene pessoal.
Fatologia: a mentalidade aberta; a cosmovisão; o abertismo autopensênico; o liberalismo; o generalismo; o cosmopolitismo; o universalismo; o poliglotismo; o exoterismo universal;
a globalização; a eumatia; o ampliamento do autoconhecimento; a ampliação do mundo pessoal.
Parafatologia: a projetabilidade lúcida (PL).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dicionários cerebrais–dicionário paracerebrais na cotidianidade.
Principiologia: o princípio da megafraternidade; o princípio do Universalismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta do proexista.
Teoriologia: a teoria do megafoco existencial.
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas, cosmovisiológicas, atacadistas; a técnica
da megassociação de temas evolutivos.
Voluntariologia: os voluntários conscienciológicos, docentes, itinerantes.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia;
o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito potencializador das associações de ideias.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoideias das paraevidências das cláusulas
proexológicas.
Interaciologia: a interação mentalsoma expandido–soma superprodutivo.
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a sociofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a teaticoteca; a tecnoteca; a volicioteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; o Cosmismo; a Cosmossofia; a Cosmovisiologia;
a Tudologia; o Extrapolacionismo; a Conscienciometrologia; a Policarmologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência lúcida.
Masculinologia: o amplificador autopensênico; a conscin aberta; a pessoa neofílica;
o homem; o voluntário large; o generalista; o universalista; o amplificador da consciencialidade;
o polímata.
Femininologia: a amplificadora autopensênica; a mulher; a universalista.
Hominologia: o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniamplitude autopensênica = o extrapolacionismo aplicado; maxiamplitude autopensênica = o fenômeno da cosmoconsciência.
Culturologia: o multiculturalismo; a cultura do Universalismo; a cultura da vivência
multidimensional na CCCI.
Neofilia. No âmbito da Recexologia, o melhor artefato do saber é aquele violentador da
neofobia do leitor ou pesquisador, homem ou mulher, quebrando os hábitos mentais, pessoais, ultrapassados e ampliando a autoconsciencialidade em nível novo, cosmoético, expandido.
Absurdo. É marcante tolice qualquer rendição ao absurdo. Nem os animais subumanos
geram absurdos ou nonsenses, apesar das irracionalidades naturais e instintivas da imaturidade.
Realizações. De acordo com a Experimentologia, nos dias presentes, a vivência da amplitude autopensênica já pode abranger com lucidez, a partir da Conscienciologia, dentre outras,
8 realizações, nesta ordem lógica:
1. Cons. A recuperação dos cons magnos, as unidades de lucidez.
2. Cosmanálise. O cosmograma expandido, ativo e atualizado.
3. Gescons. As gestações conscienciais; as megagescons.
4. Tares. A tarefa do esclarecimento, didática, em ação.
5. Epicon. O epicentrismo consciencial, teático, atuante.
6. Ofiex. A oficina ou laboratório extrafísico (laborex), pessoal, funcionante.
7. Desperticidade. A condição da desassedialidade permanente, total, pessoal.
8. Autorrevezamentos. O entrosamento das manifestações da consciência desta vida
com a próxima vida humana.
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Polivalência. Segundo a Holomaturologia, a vivência da amplitude autopensênica exige, inevitavelmente, diversificação, versatilidade ou polivalência por parte da conscin erada, de
maior traquejo ou vivência evolutiva, lúcida, possuidora de autobiografia multiexistencial ampla
e substanciosa.
Manifestações. Conforme a Conscienciometrologia, a tendência de quem apresenta
a amplitude autopensênica é vivenciar manifestações macros e eliminar as atuações micros, por
exemplo, estas 4, dispostas na ordem funcional:
1. Conviviologia. Preferir o atacadismo ao varejismo consciencial nas vivências do
dia a dia.
2. Cosmoconscienciologia. Buscar o estado da cosmoconsciência nas projeções conscienciais lúcidas por intermédio do mentalsoma isolado.
3. Policarmologia. Preocupar-se com a Policarmologia, além da Grupocarmologia.
4. Holossomatologia. Investigar o macrossoma e as possibilidades de automanifestações mais evoluídas, além do soma.
Intermissibilidade. Pelos conceitos da Intermissiologia, sendo fruto gerado pela atuação
da complexa inteligência evolutiva (IE), a amplitude autopensênica ainda se manifesta restrita
a reduzido número de conscins participantes de Cursos Intermissivos (CIs) mais avançados.
Egos. Em função da Intrafisicologia, os egos são as facetas variadas de realidade, os
múltiplos habitantes da consciência, os mocinhos e os figurantes protagonistas da ribalta do microuniverso consciencial.
Diversificações. Inexiste lifetime, vitaliciedade ou vida humana inteira experienciada
apenas através de 1 ego. Sempre surgem as diversificações até alcançarmos a amplitude autopensênica. A mudança da profissão, por exemplo, não raro afeta o temperamento e promove a substituição do ego social ou profissional.
Maxiproéxis. Com base na Mentalsomatologia, a maxiproéxis com bases mentaissomáticas, quando bem desenvolvida, traz, inarredavelmente, como consequências, a ociosidade cognitiva e o autodesperdício irrecusável de ideias inovadoras.
Neoideias. No âmbito da Parageneticologia, sabemos das influências do passado no renascimento intrafísico e também no renascimento de cada dia, novo e próximo, o Amanhã. Por isso, cada dia é nova oportunidade de aplicar ideias inatas e recuperar os cons magnos.
Ideias. As ideias inatas são os primeiros cons básicos resgatados na vida humana, embasando a amplitude autopensênica na fase da adultidade.
Gigantes. No âmbito da Para-Historiologia, devido à ausência da inteligência evolutiva
autoconsciente, a maioria absoluta dos grandes vultos da História, homens e mulheres, gigantes
dos séculos, não vivenciaram e nem deixaram exemplificada a amplitude autopensênica. Ninguém
é perfeito.
Fatuística. Eis 4 exemplos, listados na ordem cronológica, de grandes vultos históricos
superespecializados, em cujas biografias não encontramos assinaturas pensênicas da vivência da
amplitude autopensênica, apesar da pujança intelectual indiscutível de tais personalidades:
1. Sócrates. Sócrates (470–399 a.e.c.) não deixou nenhum livro escrito capaz de coordenar as próprias vivências ou exemplos. Os pensamentos libertários socráticos, de alto nível mentalsomático, foram registrados por Platão (428–347 a.e.c.), apesar da idade física avançada do Pai
da Sabedoria.
2. Cristo. Jesus de Nazaré (4 a.e.c.–29 e.c.) não deixou também nada escrito e terminou
a vida ainda muito jovem.
3. Freud. Sigmund Freud (1896–1939) não chegou a criar pessoalmente, por exemplo,
alguma instituição capaz de sustentar as próprias teorias, vivendo submisso à dependência bioquímica do tabagismo.
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4. Einstein. Albert Eistein (1879–1955) restringiu-se às perquirições e declarações pessoais sem entrosamento com qualquer escola criada por si próprio, também submisso ao tabagismo.
Exigências. Perante a Proexologia, é fácil constatar o fato de a vivência da amplitude
autopensênica exigir reciclagens e priorizações incessantes dentro do cronograma da consecução
da proéxis policármica, através da associação dos pensenes pessoais ou da fusão das ideias libertárias, adaptando-se cada empreendimento pessoal às exigências da acumulação ininterrupta de
desempenhos, conforme o período etário da vida intrafísica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a amplitude autopensênica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo Consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
3. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
4. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
5. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
6. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
7. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

A FARTURA DE NEOCONHECIMENTOS MINIMIZA AS DIFICULDADES PARA LEVAR A CONSCIN AO COMPLETISMO
EXISTENCIAL. TAL NÍVEL DE VIVÊNCIA É CONSEQUÊNCIA TEÁTICA DA AMPLITUDE DA AUTOPENSENIDADE.
Questionologia. Você já vivencia a amplitude autopensênica? Quais fatos pessoais demonstram tal realidade?
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